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MỞ ĐẦU 

 

 1. Tính cấp thiết của đề tài 

Hòa Bình là một tỉnh miền núi nằm ở cửa ngõ Tây bắc của Hà Nội, với 

diện tích 4.595 km
2
, dân số 832.543 người, tỉnh có 11 đơn vị hành chính (01 

thành phố và 10 huyện) là một tỉnh miền núi giáp danh nên đối tượng có điều 

kiện thuận lợi thực hiện hành vi tàng trữ, vận chuyển, mua bán hoặc trao đổi 

trái phép chất ma tuý với những phương thức thủ đoạn tinh vi với phương tiện 

liên lạc hiện đại. Tình hình tội phạm tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép 

hoặc chiếm đoạt chất ma túy trên địa bàn tỉnh có xu hướng giảm qua các năm 

với tổng số 639 vụ 799 bị cáo, nhưng nhìn chung tình hình tội phạm này trên 

địa bàn vẫn diễn biến phức tạp, đối tượng tham gia phạm tội liều lĩnh, tinh vi, 

xảo quyệt. Đa số các vụ phạm tội đều hình thành các đường dây hoặc băng, ổ, 

nhóm luôn thay đổi địa bàn hoạt động; khi bị phát hiện và truy bắt chúng luôn 

tìm cách che dấu hành vi phạm tội của bản thân của đồng bọn, gây khó khăn cho 

quá trình điều tra của các đơn vị chức năng. Đặc biệt đây là loại tội phạm sẽ gây 

những hậu quả rất lớn về kinh tế - xã hội, an ninh trật tự, sức khỏe cộng đồng và 

lây nhiễm HIV/AIDS, ảnh hưởng đến nhiều mặt trong đời sống xã hội. 

Công tác đấu tranh, phòng, chống tội phạm tàng trữ, vận chuyển, mua 

bán trái phép hoặc chiếm đoạt chất ma túy đã đạt kết quả nhất định nhưng vẫn 

còn một số tồn tại, vướng mắc như: lực lượng công an, lực lượng chủ công 

trong việc phát hiện, bắt giữ và điều tra tội phạm nói chung cũng như các tội 

phạm về ma tuý nói riêng, hiện còn thiếu hụt về quân số cũng như cơ sở vật 

chất, trang thiết bị, kinh phí hoạt động chưa đáp ứng được yêu cầu, nhất là trong 

tình hình mới những đối tượng phạm tội về ma tuý với những thủ đoạn rất tinh 

vi, được trang bị nhiều loại phương tiện, vũ khí hiện đại, nguy hiểm, luôn sẵn 

sàng chống trả quyết liệt lực lượng chức năng; tình trạng trả hồ sơ điều tra bổ 

sung còn nhiều, việc sửa án vẫn còn. Tình trạng này không chỉ liên quan đến lực 
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lượng công an mà còn là trách nhiệm của hệ thống các cơ quan Viện kiểm sát 

nhân dân và Toà án nhân dân trong tỉnh. Liên quan đến lực lượng công an và cơ 

quan viện kiểm sát đó là những sai sót như điều tra chưa đầy đủ, không thực 

hiện đúng, đầy đủ các thủ tục tố tụng, xác định tội danh không đúng...Đối với cơ 

quan toà án là do quyết định hình phạt quá nặng hoặc quá nhẹ, xử xý vật chứng 

không đúng... 

Hiện nay, có rất nhiều công trình nghiên cứu về tội phạm này nhưng chưa 

có công trình nghiên cứu về hoạt động phòng ngừa tội phạm về tàng trữ, vận 

chuyển, mua bán trái phép hoặc chiếm đoạt chất ma túy trên địa bàn tỉnh Hòa 

Bình, từ cơ sở thực tiễn và lý luận Tôi lựa chọn đề tài“Tội tàng trữ, vận 

chuyển, mua bán trái phép hoặc chiếm đoạt chất ma túy trên địa bàn tỉnh Hòa 

bình, tình hình, nguyên nhân và giải pháp phòng ngừa”. 

2. Tình hình nghiên cứu đề tài 

Đây là đề tài nhận được sự quan tâm nghiên cứu của nhiều nhà khoa học 

và cán bộ thực hiện, ví dụ như: 

- “Phát hiệu và điều tra tội phạm tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép 

chất ma túy của lực lượng Cảnh sát nhân dân” (2000), Luận án Tiến sĩ luật học 

của Trần Văn Luyện, Học viện Cảnh sát nhân dân. 

- “Thực trạng và một số giải pháp góp phần nâng cao hiệu quả công tác 

điều tra khám phá các vụ án tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép chất ma 

túy trên địa bản tỉnh Sơn la của lực lượng cảnh sát nhân dân” (2003), Luận văn 

thạc sĩ, Luật học của Nguyễn Văn Điền, Học viện Cảnh sát nhân dân. 

- “Đấu tranh phòng chống tội mua bán trái phép chất ma túy trên địa bàn 

Thành phố Hồ Chí Minh” (năm 2007), của Đoàn Thị Ngọc Hà, Đại học Luật 

Thành phố Hồ Chí Minh.  

- “Đấu tranh phòng chống các tội phạm về ma túy trên địa bàn tỉnh Lai 

châu (2010) của Đỗ Tiến Dũng. 
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- “Hoạt động phòng chống tội phạm ma túy tại các cơ sở kinh doanh nhạy 

cảm trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. Thực trạng và giải pháp” của tác giả 

Trần Dân, Trường Cao đẳng Cảnh sát nhân dân II, năm 2010. 

- “Phòng ngừa các tội tàng trữ, vận chuyển mua bán trái phép hoặc 

chiếm đoạt chất ma túy trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh hiện nay”, Luận 

văn tiến sĩ Luật học Nguyễn Huỳnh Bảo Khánh, Học viện Khoa học xã hội, 

năm 2015. 

Các công trình này đã phần nào làm rõ tình hình tội phạm về tàng trữ, vận 

chuyển, mua bán trái phép hoặc chiếm đoạt chất ma túy trên địa bàn cả nước cũng 

như ở một số địa phương cụ thể. Tuy nhiên, từ năm 2011 – 2015 trên địa bàn Hòa 

Bình chưa có công trình nào nghiên cứu về phòng ngừa tội phạm tàng trữ, vận 

chuyển, mua bán trái phép hoặc chiếm đoạt chất ma túy. Vì vậy, nghiên cứu về tình 

hình tội phạm này trên địa bàn tỉnh Hòa Bình, phân tích nguyên nhân và tìm ra 

những giải pháp nâng cao hiệu quả của hoạt động phòng ngừa các tội phạm này 

trên địa bàn tỉnh Hòa Bình là điều cần thiết. 

3. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu 

 Mục đích nghiên cứu của luận văn này là làm rõ các vấn đề sau: 

- Làm rõ tình hình tội tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy. 

- Làm rõ nguyên nhân và điều kiện của tình hình tội tàng trữ, vận chuyển, 

mua bán trái phép chất ma túy trên địa bàn tỉnh Hòa Bình. 

- Đề xuất giải pháp nhằm góp phần nâng cao hiệu quả công tác phòng 

chống tội tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy trên địa bàn tỉnh 

Hòa Bình. 

Từ mục đích nêu trên, tác giả luận văn xác định những nhiệm vụ nghiên 

cứu cụ thể sau: 

- Làm rõ tình hình tội tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy. 

- Làm rõ nguyên nhân và điều kiện của tình hình tội tàng trữ, vận chuyển, 

mua bán trái phép chất ma túy trên địa bàn tỉnh Hòa Bình. 
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- Dự báo và đề xuất giải pháp nhằm góp phần nâng cao hiệu quả công tác 

phòng chống tội tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy trên địa 

bàn tỉnh Hòa Bình. 

4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 

- Về địa bàn: Tình hình, nguyên nhân, giải pháp phòng ngừa tội tàng trữ, 

vận chuyển, mua bán trái phép hoặc chiếm đoạt chất ma túy trên địa bàn tỉnh 

Hòa Bình. 

- Về thời gian : Thời gian 5 năm (từ năm 2011 đến năm 2015). 

5. Phương pháp luận và phương pháp nghiên cứu 

Đề tài được nghiên cứu dựa trên cơ sở phương pháp luận của chủ nghĩa 

Mác Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, các phương pháp được sử dụng chủ yếu là 

phương pháp sau: 

- Tổng kết kinh nghiệm thực tiễn 

- Thống kê hình sự 

- Điều tra xã hội học 

- Phân tích, so sánh. 

- Phương pháp nghiên cứu điển hình. 

- Phương pháp chuyên gia. 

6. Ý nghĩa lý luận và thực tiễn của luận văn 

Luận văn đã có một số đóng góp cụ thể như sau: 

- Luận văn đưa ra những đánh giá mới nhất và sát thực về thực trạng, diễn 

biến, cơ cấu, tính chất của tình hình tội phạm tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái 

phép chất ma túy trên địa bàn tỉnh Hòa bình giai đoạn 2011 - 2015. 

- Trên cơ sở dự báo khoa học tình hình các tội phạm về ma túy trên địa 

bàn tỉnh Hòa Bình trong thời gian tới tác giả luận văn đề xuất các giải pháp nâng 

cao hiệu quả phòng ngừa các tội phạm này trên địa bàn tỉnh Hòa Bình. 
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7. Cơ cấu của luận văn 

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

văn gồm 3 chương. Cụ thể như sau: 

 Chương 1: Tình hình tội tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép hoặc 

chiếm đoạt chất ma túy trên địa bàn tỉnh Hòa Bình. 

 Chương 2: Nguyên nhân và điều kiện của tình hình tội tàng trữ, vận 

chuyển, mua bán trái phép hoặc chiếm đoạt chất ma túy trên địa bàn tỉnh 

Hòa Bình. 

 Chương 3: Dự báo và một số giải pháp nâng cao hiệu quả công tác phòng 

chống tội tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép hoặc chiếm đoạt chất ma 

túy trên địa bàn tỉnh Hòa Bình. 
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Chương 1 

TÌNH HÌNH TỘI PHẠM TÀNG TRỮ, VẬN CHUYỂN, MUA BÁN TRÁI 

PHÉP HOẶC CHIẾM ĐOẠT CHẤT MA TUÝ TRÊN ĐỊA BÀN  

TỈNH HOÀ BÌNH 

 

1.1. Đặc điểm pháp lý hình sự của tội tàng trữ, vận chuyển, mua bán 

trái phép chất ma túy theo bộ luật hình sự 

1.1.1. Khái niệm 

Theo Từ điển Tiếng việt “Ma túy là tên gọi chung cho tất cả các chất có 

tác dụng gây trạng thái ngây ngất, đờ đẫn, dùng quen thành nghiện „ 

Bộ luật hình sự nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1999 đã 

xác định rõ: Ma túy bao gồm nhựa thuốc phiện, nhựa cần sa, cao coca, lá, hoa, 

quả cây cần sa, là cây coca, quả cây thuốc phiện khô, quả cây thuốc phiện tươi, 

hêrôin, cocaine, chất ma túy khác ở thể lỏng và thể rắn [14]. 

Chất ma túy khác nêu trong các điều luật, đó là những chất ma túy tuy 

không nêu tên cụ thể nhưng nó được quy định trong danh mục chất ma túy và 

tiền chất được ban hành kèm theo Nghị định 67/2001, Nghị định 133/2003, Nghị 

định 13/2007 [5], [6]. 

Luật phòng chống ma túy tại khoản 1, Điều 2, năm 2000 cho rằng “chất 

ma túy là các chất gây nghiện, chất hướng thần được quy định trong danh mục 

do chính phủ ban hành” [9].  

Tác hại của ma túy ảnh hưởng đến bản thân hủy hoại sức khỏe, làm mất 

khả năng lao động, học tập, làm cho thần kinh người nghiện bị tổn hại, thoái hóa 

nhân cách, rối loạn hành vi, lối sống buông thả, dễ vi phạm pháp luật; ảnh 

hưởng đến gia đình làm tiêu hạo tiền bạc của bản thân và gia đình, sức khỏe của 

các thành viên trong gia đình; ảnh hưởng đến xã hội gây mất an toàn xã hội, gia 

tăng các tệ nạn xã hội như lừa đảo, trộm cắp, giết người, mại dâm, băng nhóm, 
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ảnh hưởng đến đạo đức, thuần phong mỹ tục lâu đời của dân tộc, làm giảm sút 

sức lao động sản xuất trong xã hội, ảnh hưởng đến giống nòi, hủy diệt giống nòi. 

Các hành vi liên quan đến ma túy, trong đó có việc tàng trữ, vận chuyển, 

mua bán trái phép hoặc chiếm đoạt chất ma túy không chỉ đơn thuần là những 

hành vi vi phạm pháp luật mà hiện đã được hình sự hóa, được Nhà nước đưa vào 

quy định của Bộ luật hình sự với tư cách là những tội phạm hình sự, khái niệm 

tội phạm được xác định tại khoản 1 Điều 8, BLHS năm 1999 “Tội phạm là hành 

vi nguy hiểm cho xã hội được quy định trong Bộ luật hình sự, do người có năng 

lực trách nhiệm hình sự thực hiện một các cố ý hoặc vô ý, xâm phạm độc lập, 

chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ Tổ quốc, xâm phạm chế độ chính trị, 

chế độ kinh tế, nền văn hóa, quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội, quyền, 

lợi ích hợp pháp của tổ chức, xâm phạm tính mạng, sức khỏe, danh dự, nhân 

phẩm, tự do, tài sản, các quyền, lợi ích hợp pháp khác của công dân, xâm phạm 

những lĩnh vực khác của trật tự pháp luật xã hội chủ nghĩa „ [14]. 

Từ khái niệm nêu trên, căn cứ Điều 194 BLHS năm 1999, có thể đưa ra 

khái niệm tội tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép hoặc chiếm đoạt chất ma 

túy như sau, “Là hành vi cất giữ, chuyển dịch, bán hay mua để bán lại, cướp, 

bắt cóc nhằm chiếm đoạt, cưỡng đoạt, cướp giật, công nhiên chiếm đoạt, trộm 

cắp, tham ô, lừa đảo, lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt chất ma tuý”. 

1.1.2. Các dấu hiệu pháp lý của tội tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái 

phép hoặc chiếm đoạt chất ma túy 

*  Khách thể của tội phạm  

Khách thể của tội tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép hoặc chiếm 

đoạt chất ma tuý là chế độ quản lý Nhà nước về việc cất giữ, vận chuyển, trao 

đổi chất ma tuý. 

Theo Luật phòng, chống ma túy quy định: Chất ma túy là các chất gây 

nghiện, chất hướng thần được quy định trong các danh mục do Chính phủ ban 

hành [9]. 
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Nghị định số 82/2013/NĐ-CP ban hành các danh mục chất ma túy và tiền 

chất từ danh mục I đến danh mục IV [8], theo đó đối tượng tác động của tội 

phạm này là các chất ma tuý được liệt kê, ở nước ta các chất ma tuý thường gặp 

là thuốc phiện, Hêrôin, Moocphin, cần sa và một số lại ma tuý ở dạng thuốc tân 

dược như: Suzusen, Methamphetamin… 

* Mặt khách quan của tội phạm 

Mặt khách quan của tội phạm là những biểu hiện bên ngoài của tội phạm,  

do cơ cấu của Điều 194 BLHS là điều luật được nhập từ 4 điều luật của Bộ luật 

hình sự năm 1985 nên người phạm tội tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép 

hoặc chiếm đoạt chất ma tuý có các hành vi phạm tội sau: 

 Tàng trữ trái phép chất ma tuý: là cất giữ bất hợp pháp chất ma tuý ở bất 

cứ nơi nào như: Nhà ở, phòng làm việc, trụ sở cơ quan, tổ chức; phương tiện 

giao thông; quần áo, túi sách… mà không nhằm mục đích mua bán hay sản xuất 

trái phép chất ma tuý khác hoặc vận chuyển từ nơi này sang nơi khác. 

Nhiều trường hợp người phạm tội cất giấu ma tuý trên xe ô tô nhưng 

không phải mục đích vận chuyển ma tuý từ nơi này đến nơi khác thì người phạm 

tội vẫn bị truy cứu về tội tàng trữ trái phép chất ma tuý chứ không phải là vận 

chuyển trái phép chất ma tuý. 

Vận chuyển trái phép chất ma tuý là hành vi chuyển dịch bất hợp pháp 

chất ma tuý từ nơi này đến nơi khác, từ vị trí này sang vị trí khác, từ người này 

sang người khác, từ quốc gia này sang quốc gia khác bằng bất cứ phương thức 

nào, nhưng đều không nhằm mục đích mua bán. 

Mua bán trái phép chất ma tuý là một trong các hành vi sau:  

- Bán trái phép chất ma túy cho người khác bao gồm cả việc bán hộ chất 

ma túy để hưởng tiền công và các lợi ích khác; 

- Xin chất ma túy nhằm bán trái phép cho người khác; 

- Có hành vi dùng chất ma túy để nhằm trao đổi, thanh toán trái phép với 

người khác; 
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- Dùng tài sản không để đem trao đổi, thanh toán trái phép lấy chất ma túy 

nhằm bán lại trái phép cho người khác 

- Người tổ chức, xúi giục, người giúp sức cho người khác thực hiện một 

trong số các hành vi mua bán trái phép chất ma túy nêu trên. 

Hành vi chiếm đoạt chất ma tuý là hành vi chuyển chất ma túy của người 

khác thành của mình thể hiện ở một trong các hành vi trộm cắp, lừa đảo, tham ô, 

lạm dụng tín nhiệm, cưỡng đoạt, cướp, cướp giật, công nhiên chiếm đoạt chất ma 

túy. Trường hợp người có hành vi chiếm đoạt chất ma túy nhằm mục đích bán lại 

chất ma túy cho người khác thì bị truy cứu trách nhiệm hình sự với tội danh đầy đủ 

đối với hành vi đã thực hiện theo Điều 194 BLHS. 

Hậu quả của các tội phạm về ma tuý nói chung và hậu quả tội tàng trữ, 

vận chuyển, mua bántrái phép, chiếm đoạt chất ma tuý nói riêng không phải là 

dấu hiệu bắt buộc để định tội.  

* Chủ thể của tội phạm 

Cấu thành chủ thể tội phạm tàng trữ, vận chuyển, mua bántrái phép, chiếm 

đoạt chất ma tuý, quy định Điều 194 BLHS đòi hỏi 2 yêu cầu, đó là độ tuổi và 

năng lực trách nhiệm hình sự. 

Người phạm tội tại khoản 1 Điều 194 là chủ thể từ 16 tuổi trở lên, người 

phạm tội tại khoản 2,3,4 Điều 194 là chủ thể từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi. 

* Mặt chủ quan của tội phạm 

Lỗi của người phạm tội tàng trữ, vận chuyển, mua bántrái phép, chiếm 

đoạt chất ma túy là lỗi cố ý trực tiếp, người thực hiện hành vi tội phạm nhận 

thức được hành vi của mình là nguy hiểm cho xã hội, thấy trước được hậu quả 

hành vi nhưng vẫn tiếp tục thực hiện hành vi đó. 

Động cơ, mục đích trong tội phạm tàng trữ, vận chuyển, mua bántrái 

phép, chiếm đoạt chất ma túy là rõ ràng nhưng đây không phải là dấu hiệu bắt 

buộc cấu thành tội phạm chỉ trong một số trường hợp động cơ, mục đích là dấu 

hiệu có tính quyết định trong việc định tội danh và quyết định hình phạt. 
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* Hình phạt 

Điều 194, Bộ luật hình sự quy định hình phạt đối với tội này, như sau [18]: 

- Khung 1: là khung cơ bản quy định đối với người tàng trữ, vận chuyển, 

mua bán trái phép hoặc chiếm đoạt chất ma túy quy định hình phạt từ hai năm 

đến bảy năm. 

- Khung 2: Đây là khung tang nặng thứ nhất quy định hình phạt tù từ bảy 

năm đến mười lăm năm 

- Khung 3: Đây là khung tăng nặng thứ hai quy định hình phạt tù từ mười 

lăm năm đếnhai mươi năm. 

- Khung 4: Đây là khung tăng nặng thứ ba quy định hình phạt từ hai mươi 

năm, tù chung thân hoặc tử hình. 

Ngoài ra, theo quy định của khoản 5, điều 194 phạm tội còn có thể phạt 

tiền từ năm triệu đồng đến năm trăm triệu đồng, tịch thu một phần hoặc toàn bộ 

tài sản, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định 

từ một năm đến năm năm. 

1.2. Phần hiện của tình tình tội phạm tàng trữ, vận chuyển, mua bán 

trái phép hoặc chiếm đoạt chất ma túy trên địa bàn tỉnh Hòa Bình 

Khái niệm tình hình tội phạm: Là một hiện tượng xã hội tiêu cực mang tính 

lịch sử sự thể và pháp lý hình sự, có tính giai cấp và được biểu hiện thông qua tổng 

thể các tội phạm cùng các chủ thể thực hiện các tội phạm đó trong một đơn vị hành 

chính lãnh thổ nhất định và trong một thời gian cụ thể nhất định [20]. 

 Đề cập đến tình hình tội phạm được tức là đề cập đến 2 phần đó là phần 

hiện và phần ẩn của tình hình tội phạm.  

 Theo tác giả Phạm Văn Tỉnh thì khái niệm phần hiện của tình hình tội 

phạm là toàn bộ những hành vi phạm tội và chủ thể của các hành vi đó đã bị xử 

lý theo quy định của pháp luật hình sự ở từng đơn vị hành chính - lãnh thổ hay 

trên phạm vi toàn quốc, trong những khoảng thời gian nhất định và được ghi 

nhận trong thống kê hình sự [20]. 
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Từ năm 2011 đến 2015, tình hình tội phạm tàng trữ, vận chuyển,mua bán 

trái phép hoặc chiếm đoạt chất ma túy trên địa bàn tỉnh Hòa Bình có những nét 

nổi bật sau: 

1.2.1 Thực trạng của tình hình tội phạm tàng trữ, vận chuyển, mua 

bán, chiếm đoạt trái phép chất ma túy trên địa bàn tỉnh Hòa Bình  

- Thực trạng (mức độ) của tình hình tội phạm 

Thực trạng (mức độ) của tình hình tội phạm là số lượng các tội phạm đã 

được thực hiện và những người thực hiện các tội phạm đó ở một địa hình nhất 

định và trong một khoảng thời gian nhất định. 

Theo số liệu thống kê tổng hợp của Toà án nhân dân tỉnh Hoà Bình từ 

năm 2011 đến năm 2015 nghành toà án nhân dân tỉnh Hoà Bình đã xét xử sơ 

thẩm 639 vụ án với 799 bị cáo phạm tội về tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái 

phép hoặc chiếm đoạt chất ma túy. Trung bình mỗi năm trên địa bàn tỉnh Hoà 

Bình có 127 vụ án với 159 bị cáo bị đưa ra xét xử sơ thẩm về các tội phạm về 

tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép hoặc chiếm đoạt chất ma túy.  

Để đánh giá về thực trạng các tội phạm về tàng trữ, vận chuyển, mua bán 

trái phép hoặc chiếm đoạt chất ma túy trên địa bàn tỉnh Hoà Bình, chúng ta có 

thể phân tích các số liệu về số vụ và số bị cáo phạm tội về tàng trữ, vận chuyển, 

mua bán trái phép hoặc chiếm đoạt chất ma túy và đặt trong sự so sánh với các 

số liệu có liên quan.  

Thứ nhất, xem xét thực trạng các tội phạm về tàng trữ, vận chuyển, mua 

bán trái phép hoặc chiếm đoạt chất ma túy trên địa bàn tỉnh Hoà Bình trong mối 

tương quan với thực trạng các tội phạm về ma tuý trên toàn quốc. 
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Bảng 1.1: So sánh số vụ, số bị cáo phạm tội tàng trữ, vận chuyển, mua 

bán trái phép hoặc chiếm đoạt chất ma túytrên địa bàn tỉnh Hoà Bình với số 

vụ, số bị cáo phạm tội về ma tuý trên toàn quốc(2011-2015) 

Toàn quốc

Hòa bình

0,87%

Toàn quốc

Hòa Bình

0,08%

 

Số vụ tội phạm đã xét xử                     Số bị cáo đã xét xử 

Nguồn: Văn phòng TANDTC và Văn phòng TAND tỉnh HB 

Trên toàn quốc số vụ xét xử là 72.904 vụ và 92.535 bị cáo, tỉnh Hòa Bình 

xét xử 639 vụ 799 bị cáo chiếm tỉ lệ là 0,87% và 0,08%.Tuy nhiên, nếu so sánh 

về hệ số các tội phạm về tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép hoặc chiếm 

đoạt chất ma túy và hệ số bị cáo phạm tội về tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái 

phép hoặc chiếm đoạt chất ma túy thì với đặc thù là tỉnh miền núi phía bắc, dân 

số thấp, hệ số tội phạm và hệ số bị cáo phạm tội về tàng trữ, vận chuyển, mua 

bán trái phép hoặc chiếm đoạt chất ma túy trên địa bàn tỉnh Hoà Bình lại cao so 

với mức trung bình của cả nước. 

Nếu so sánh với một số tỉnh có số vụ án về tàng trữ, vận chuyển, mua bán 

trái phép hoặc chiếm đoạt chất ma túy trung bình năm được đánh giá là cao, thì 

số vụ án về ma tuý được xét xử sơ thẩm trung bình trong một năm tại Hoà Bình 

đứng ở mức trung bình (xem biểu đồ 1.2). 
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Biểu đồ 1.2:  So sánh số vụ án về tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái 

phép oặc chiếm đoạt chất ma túy được xét xử sơ thẩm trung bình trong một 

năm tại tỉnh Hoà Bình với một số tỉnh  
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 Qua các phép so sánh trên có thể thấy so với thực trạng các tội phạm tàng 

trữ, vận chuyển, mua bán trái phép hoặc chiếm đoạt chất ma túy trên cả nước nói 

chung và một số tỉnh trọng điểm về ma tuý, số vụ và số bị cáo phạm tội về tàng 

trữ, vận chuyển, mua bán trái phép hoặc chiếm đoạt chất ma túy trên địa bàn 

tỉnh Hoà Bình cũng ở mức cao và góp phần không nhỏ vào tổng số tội phạm về 

ma tuý trên toàn quốc. 

Thứ hai, chúng ta xem xét các thông số về số vụ và số bị cáo phạm tội về 

tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép hoặc chiếm đoạt chất ma túy trong mối 

tương quan với tổng số tội phạm tại Hoà Bình.  
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Bảng 1.3: Thống kê các tội phạm về tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái 

phép hoặc chiếm đoạt chất ma túy so với tổng số tội phạm trên địa bàn tỉnh 

Hoà Bình (2011-2015) 

Năm 

Số vụ Số bị cáo 

Tội phạm 

TT,VC,MBTP

CMT 

Tổng số TP 

Tội phạm 

TT,VC,MBTP

CMT 

Tổng số TP 

1 2 3 4 5 

2011 123 558 170 867 

2012 176 546 216 762 

2013 149 579 171 847 

2014 91 527 114 818 

2015 100 476 128 748 

Tổng số 639 2686 799 4042 

Nguồn: Văn phòng TAND tỉnh HB 

Trong thời gian từ năm 2011 đến 2015 Toà án nhân dân tỉnh Hoà Bình và 

các toà án cấp huyện trong tỉnh đã xét xử sơ thẩm 2686 vụ án hình sự sơ thẩm 

với 4042 bị cáo, như vậy so với tổng số tội phạm thì tỉ lệ các tội phạm về tàng 

trữ, vận chuyển, mua bán trái phép hoặc chiếm đoạt chất ma túy bị đưa ra xét xử 

sơ thẩm chiếm 23,8% số vụ và chiếm 19,8% số bị cáo. Như vậy, có thể nhận 

thấy số lượng vụ và bị cáo phạm tội này chiếm tỷ lệ cao so với tội phạm khác 

trên địa bàn tỉnh vì địa bàn tỉnh Hòa Bình do địa bàn có điều kiện vị trí địa lý 

thuận lợi, điều kiện kinh tế, xã hội còn khó khăn, đời sống dân trí thấp, kém hiểu 

biết về pháp luật đây là điều kiện thuận lợi tội phạm này gia tăng. 
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Thư ba, so sánh các tội phạm về tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép 

hoặc chiếm đoạt chất ma túy đã bị xét xử sơ thẩm theo đơn vị hành chính lãnh 

thổ trên địa bàn tỉnh Hòa Bình.  

Theo số liệu thống kê thì trong giai đoạn 2011-2015 Toà án nhân dân tỉnh 

Hoà Bình cùng các toà cấp huyện trong tỉnh đã xét xử sơ thẩm 639 vụ và 799 bị 

cáo về các tội về tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép hoặc chiếm đoạt chất 

ma túy, trong đó các toà cấp huyện xét xử 478 vụ với 510 bị cáo, Toà án nhân 

dân tỉnh Hoà Bình xét xử 161 vụ với 289 bị cáo. Trong 478 bản án với 510 bị 

cáo thuộc thẩm quyền xét xử của toà án nhân dân cấp huyện, có 237 vụ với 206 

bị cáo thuộc thẩm quyền xét xử của Toà án nhân dân thành phố Hoà Bình, 53 vụ 

và 61 bị cáo thuộc thẩm quyền xét xử của Toà án nhân dân huyện Mai Châu 

cũng. Các huyện còn lại có số lượng vụ và bị cáo bị đưa ra xét xử tương đối 

đồng đều (xem bảng 1.4). 

Bảng 1.4: Thực trạng các tội phạm tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái 

phép hoặc chiếm đoạt chất ma túyđã bị xét xử sơ thẩm theo đơn vị hành chính 

lãnh thổ trên địa bàn tỉnh Hoà Bình (2011-2015) 

Huyện Số vụ Số bị cáo 

Cao Phong 20 25 

Đà Bắc 13 17 

Kim Bôi 27 35 

Kỳ Sơn 23 27 

Lạc Thuỷ 13 19 

Lạc Sơn 25 33 

Lương Sơn 27 37 

Mai Châu 53 61 

Tân Lạc 29 33 

TP. Hoà Bình 237 206 

Yên Thuỷ 11 17 

Tổng 478 510 

Nguồn: Văn phòng TAND tỉnh HB  
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Từ thống kê trên cho thấy địa bàn số vụ, bị cáo phạmtội tàng trữ, vận 

chuyển, mua bán trái phép hoặc chiếm đoạt chất ma túy tập trung tại Thành 

phố Hòa Bình, huyện Tân Lạc, huyện Mai Châu, đây là do vị trí địa lý của 

các địa bàn này thuận lợi cho việc vận chuyển, mua bán chất ma túy thuận 

lợi cho chung truyển. Đồng thời, trình độ dân trí ở hai huyện Mai Châu, 

Tân Lạc đều thấp do đa phần là người dân tộc H Mông, dân tộcMường sinh 

sống nên trình độ hiểu biết pháp luật hạn chế dẫn đến tình trạng vi phạm 

pháp luật; phần lớn các đối tượng phạm tội đều không có nghề nghiệp và 

nghề nghiệp không ổn định,đó là những yếu tố trên tạo điều kiện thuận lợi 

cho tội phạm tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép, chiếm đoạt chất ma 

túy trên các địa bàn này phát triển. 

Thứ tư, thực trạng các tội phạm về tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép 

hoặc chiếm đoạt chất ma túy còn được thể hiện qua thực trạng các tội phạm cụ 

thể trong nhóm.  

Theo quy định tại BLHS năm 1999 (chưa sửa đổi bổ sung) có 10 điều luật 

quy định các tội danh về ma tuý (từ Điều 192 đến Điều 201), tuy nhiên trong giai 

đoạn 2011-2015 trên địa bàn tỉnh Hoà Bình chỉ có bốn Điều luật được áp dụng 

để xét xử đối với 655 vụ và 816 bị cáo. Trong đó Điều 194 BLHS với các tội 

danh; tàng trữ trái phép chất ma tuý, vận chuyển trái phép chất ma tuý, mua bán 

trái phép chất ma tuý chiếm tỉ trọng đặc biệt cao với 639 vụ 799 bị cáo, tội tổ 

chức sử dụng trái phép chất ma tuý (Điều 197 BLHS) với 4 vụ 4 bị cáo, tội chứa 

chấp sử dụng trái phép chất ma tuý (Điều 198 BLHS)với 4 vụ và 5 bị cáo, tội sử 

dụng trái phép chất ma tuý (Điều 199 BLHS) với 8 vụ 8 bị cáo. Thực trạng trên 

phản ánh tính chất và mức độ nguy hiểm cho xã hội đặc biệt lớn của các tội 

phạm về tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép hoặc chiếm đoạt chất ma túy đã 

xẩy ra trên địa bàn tỉnh Hoà Bình trong những năm gần đây. 
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Bảng 1.5: Thống kê theo tội danh các tội phạm về tàng trữ, vận chuyển, 

mua bán trái phép hoặc chiếm đoạt chất ma túy đã bị xét xử sơ thẩm trên địa 

bàn tỉnh Hòa Bình (2011-2015) 

Tổng số TP 

về ma túy 

Tội 

TT,VC,MBTP

CMT (Điều 

194 BLHS) 

Tội 

TCSDTPCMT 

(Điều 197 

BLHS) 

Tội 

SDTPCMT 

(Điều 199 

BLHS) 

Tội 

CCVSDTPCM

T (Điều 198 

BLHS) 

Vụ B/c  Vụ B/c  Vụ B/c  Vụ B/c  Vụ B/c  

655 816 639 799 4 4 4 5 8 8 

Nguồn: Văn phòng TAND tỉnh HB 

Thứ năm, nghiên cứu thực trạng các tội phạm về tàng trữ, vận chuyển, 

mua bán trái phép hoặc chiếm đoạt chất ma túytrong mối liên hệ thực trạng 

người nghiện ma tuý phạm tội.  

Qua khảo sát 381 bản án với 585 bị cáo phạm tội về ma tuý có tới 67% số 

bị cáo nghiện ma tuý. Nhiều công trình khảo sát đã tổng kết 85% số người 

nghiện ma tuý có tiền án, tiền sự liên quan đến tội phạm hình sự, 40% các vụ 

trọng án do người nghiện ma tuý gây ra[31]. 

Thực trạng người nghiện ma tuý trên địa bàn tỉnh Hoà Bình là vấn đề rất 

nhức nhối. Theo thống kê đến cuối năm 2015 toàn tỉnh có 1023 người nghiện có 

hồ sơ quản lý, trong giai đoạn 2011-2015 trung bình mỗi năm có 963 người 

nghiện có hồ sơ quản lý. 
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Biểu đồ 1.6: Thực trạng người nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh Hoà 

Bình(2011-

2015)
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Nguồn: Phòng PCTNXH Sở LĐTBXH tỉnh HB 

Thực trạng các tội phạm về tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép hoặc 

chiếm đoạt chất ma túy tỉ lệ thuận với thực trạng người nghiện ma tuý ở các địa 

phương. Các địa phương có số người nghiện ma tuý cao nhất tỉnh như thành phố 

Hòa Bình và huyện Mai Châu thì cũng có số vụ án và số bị cáo phạm tội về ma 

tuý cao nhất tỉnh. Ngược lại các địa phương có số người nghiện ma tuý thấp như 

Đà Bắc, Yên Thuỷ thì cũng là một trong số những địa phương có số vụ và số bị 

cáo phạm tội về ma tuý thấp nhất tỉnh (xem bảng 1.7). 

Bảng 1.7: Thống kê số người nghiện ma túy, số vụ và số bị cáo phạm tội 

về tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép hoặc chiếm đoạt chất ma túy theo 

đơn vị hành chính trên địa bàn tỉnh Hòa Bình (2011 – 2015) 

Huyện Số người nghiện 
Số vụ      

(Đ194) 

Số bị cáo 

(Đ194) 

Cao Phong 150 26 37 

Đà Bắc 88 10 15 

Kim Bôi 196 21 28 
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Kỳ Sơn 130 8 10 

Lạc Thuỷ 142 6 9 

Lạc Sơn 168 40 46 

Lương Sơn 382 61 80 

Mai Châu 1269 62 105 

Tân Lạc 120 71 113 

TP. Hoà Bình 2071 318 338 

Yên Thuỷ 97 16 18 

Tổng 4813 639 799 

Nguồn: Phòng PCTNXH Sở LĐTBXH tỉnh Hoà Bình và Văn phòng TAND tỉnh HB 

Thứ sáu, so sánh nhóm các tội phạm về tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái 

phép hoặc chiếm đoạt chất ma túy với một số nhóm tội chiếm tỉ trọng cao trong 

tổng số tội phạm xảy ra trên địa bàn tỉnh Hoà Bình trong cùng khoảng thời gian 

nghiên cứu. 

Bảng 1.8: So sánh các tội phạm về tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái 

phép hoặc chiếm đoạt chất ma túyvới một số nhóm tội phạm khác trên địa bàn 

tỉnh Hoà Bình (2011-2015) 

Tổng số  

Các tội về tàng trữ, 

vận chuyển, mua bán 

trái phép và chiếm 

đoạt chất ma túy 

Các tội xâm phạm 

sở hữu 

Các tội xâm phạm 

tính mạng, sức khoẻ 

Vụ B/c  Vụ 
Tỉ lệ 

(3/1) 
B/c 

Tỉ lệ 

(5/2) 
Vụ 

Tỉ 

lệ 

(7/1

) 

B/c 
Tỉ lệ 

(9/2) 
Vụ 

Tỉ lệ 

(11/1) 
B/c 

Tỉ lệ 

(13/1) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

2686 4042 639 23,79 799 19,76 987 36,7 1125 27,8 488 18,1 699 17,2 

Nguồn: Văn phòng TAND tỉnh HB 

Các tội phạm về tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép hoặc chiếm đoạt 

chất ma túy chiếm 23,79% số vụ và 19,76% số bị cáo trong tổng số tội phạm nói 

chung, chỉ đứng sau nhóm các tội xâm phạm sở hữu với tỉ lệ 36,7% số vụ và 
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27,8% số bị cáo. Cùng với nhóm tội xâm phạm sở hữu và nhóm tội xâm phạm 

tính mạng, sức khoẻ các tội phạm về ma túy là một trong ba nhóm tội chiếm tỉ lệ 

cao nhất trong tổng số tội phạm xảy ra trên địa bàn tỉnh Hoà Bình. 

1.2.2. Cơ cấu, tính chất của tình hình tội tàng trữ, vận chuyển, mua 

bán, chiếm đoạt trái phép chất ma túy 

Cơ cấu của tình hình tội phạm là tỷ trọng, mối tương quan giữa các nhóm 

tội, loại tội trong một chỉnh thể chung tổng hợp các tội phạm đã xảy ra trong 

một địa bàn và ở trong cùng một khoảng thời gian nhất định. Qua việc nghiên 

cứu, phân tích về cơ cấu của tội phạm này trên địa bàn tỉnh Hòa Bình theo các 

tiêu thức khác nhau chúng ta có thể rút ra kết luận về tính chất của các tội phạm 

tàng trữ, vận chuyển, mua bán hoặc chiếm đoạt trái phép chất ma túy trên địa 

bàn tỉnh Hòa Bình, như sau: 

* Theo loại tội phạm 

Theo quy định của BLHS năm 1999, tội phạm được chia làm bốn loại căn 

cứ vào tính chất mức độ nguy hiểm cho xã hội của hành vi là; tội phạm ít nghiêm 

trọng, tội phạm nghiêm trọng, tội phạm rất nghiêm trọng và tội phạm đặc biệt 

nghiêm trọng.  

Kết quả khảo sát 381 bản án với 585 bị cáo phạm tội về tàng trữ, vận 

chuyển, mua bán hoặc chiếm đoạt trái phép chất ma túy đã xét xử sơ thẩm cho 

thấy loại tội nghiêm trọng chiến tỉ lệ 52% số vụ và 46,67% số bị cáo; loại tội rất 

nghiêm trọng chiếm tỉ lệ 23,35% số vụ và 25,12% số bị cáo; loại tội đặc biệt 

nghiêm trọng chiếm tỉ lệ 24,14% số vụ và 28,71% số bị cáo; loại tội ít nghiêm 

trọng chỉ chiếm tỉ lệ 0,50% về cả số vụ và số bị cáo. Kết quả này phản ánh tính 

chất mức độ nguy hiểm rất lớn và đặc biệt lớn của các tội phạm về tàng trữ, vận 

chuyển, mua bán trái phép hoặc chiếm đoạt chất ma túy tại Hoà Bình trong giai 

đoạn nghiên cứu. 
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Biểu đồ 1.9: Cơ cấu các tội phạm về tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái 

phép hoặc chiếm đoạt chất ma túytrên địa bàn tỉnh Hòa Bình theo loại tội 

phạm (2011-2015) 

0,50%

52,00%
23,35%

24,14%

Số vụ

  

Nguồn: khảo sát của tác giả 

* Theo đơn vị không gian xẩy ra tội phạm 

Chúng tôi sử dụng số liệu thống kê về các vụ án do các toà án nhân dân 

cấp huyện xét xử và kết quả khảo sát số bản án (181 bản án) và số bị cáo (311 bị 

cáo) do Toà án nhân dân tỉnh Hoà Bình xét xử chưa có số liệu thống kê về đơn vị 

không gian xẩy ra tội phạm để có số liệu tổng thể về cơ cấu số vụ, số bị cáo 

phạm tội về ma tuý theo đơn vị không gian xẩy ra tội phạm (xem bảng 1.4). 

Qua bảng số liệu (1.4) cho chúng ta thấy:  

Thứ nhất, có sự chênh lệch rất lớn giữa những đơn vị hành chính trong 

tỉnh Hoà Bình về số vụ và số bị cáo phạm tội về tàng trữ, vận chuyển, mua bán 

hoặc chiếm đoạt trái phép chất ma túy. Các tội phạm về tàng trữ, vận chuyển, 

mua bán hoặc chiếm đoạt trái phép chất ma túy xẩy ra tập trung ở thành phố Hoà 

Bình và một số huyện như Tân Lạc, Mai Châu. Ở một số huyện như Lạc Thuỷ, 

Đà Bắc, Yên Thuỷ các tội phạm về ma tuý xảy ra ở mức độ rất thấp.  
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Thứ hai, trong bản án thuộc thẩm quyền xét xử của toà án nhân dân tỉnh 

Hoà Bình, địa bàn xảy ra tội phạm được xác định chỉ tập trung ở thành phố Hòa 

Bình, huyện là huyện Mai Châu, huyện Tân Lạc, huyện Cao Phong. 

* Theo hình thức thực hiện tội phạm 

Lý luận và thực tiễn đều chỉ ra rằng các trường hợp phạm tội được thực 

hiện dưới hình thức đồng phạm có tính chất và mức độ, nguy hiểm cho xã hội 

cao hơn nhiều so với các trường hợp phạm tội đơn lẻ [16]. Khảo sát án của 

chúng tôi cho thấy 371 vụ chiếm 58 % thực hiện phạm tội đơn lẻ, 268 vụ chiếm 

42% số vụ án được thực hiện dưới hình thức đồng phạm. (xem biểu đồ 1.10). 

Biểu đồ 1.10: Cơ cấu theo hình thức thực hiện tội phạm (2011-2015) 

42%
58%

Đồng phạm Phạm tội đơn lẻ
 

                                              Nguồn: khảo sát của tác giả 

Với42% số vụ án được thực hiện dưới hình thức đồng phạm thể hiện tính 

chất, mức độ nguy hiểm cho xã hội rất lớn của tình hình các tội phạm về tàng 

trữ, vận chuyển, mua bán hoặc chiếm đoạt trái phép chất ma túytrên địa bàn tỉnh 

Hoà Bình. Đã xuất hiện hình thức các bị cáo tổ chức các đường dây mua bán trái 

phép chất ma tuý lớn, trong đó các bị cáo tham gia hầu hết đều có quan hệ anh 

em họ hàng, thậm chí là vợ chồng, bố con trong gia đình. Điều đó gây không ít 

khó khăn cho công tác phát hiện và điều tra của cơ quan có thẩm quyền. Điển 

hình như đường dây do vợ chồng Nguyễn Thị Hồng Thuỷ và Nguyễn Quang 

Huy cầm đầu, đường dây do chị em Đào Hồng Mừng và Nguyễn Thị Hếu cầm 

đầu. Trước khi bị phát hiện hai đường dây mua bán trái phép chất ma tuý này đã 
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tồn tại trong một thời gian dài và số lượng chất ma tuý mà chúng đã tham gia 

mua bán là đặc biệt lớn, lên đến hàng tấn hêrôin. 

* Theo số lượng chất ma tuý bị thu giữ trong vụ án 

Số liệu thống kê về số lượng các chất tàng trữ, vận chuyển, mua bán hoặc 

chiếm đoạt trái phép chất ma túy bị thu giữ phản ánh tính chất, mức độ nghiêm 

trọng của các tội phạm về ma tuý trên địa bàn tỉnh Hoà Bình (xem bảng 1.11). 

Mặc dù năm 2014 và năm 2015 số lượng các chất ma tuý bị thu giữ có giảm. 

Nhưng nếu xét trong cả giai đoạn thì số lượng các chất ma tuý bị thu giữ có sự 

gia tăng rất đáng kể. So với năm 2011 số lượng hêrôin bị thu giữ năm 2015 tăng 

346,6%, số ma tuý tổng hợp bị thu giữ tăng 145,0%. So sánh tỉ lệ này với tỉ lệ 

tăng về số vụ của năm 2015 so với năm 2011 (119,8%) ta thấy rằng có sự chênh 

lệch khá lớn, điều đó cho thấycác vụ án về ma tuý có xu hướng xảy ra với quy 

mô lớn hơn về số lượng ma tuý. 

Bảng 1.11: Thống kê số lượng các chất ma tuý bị thu giữ trên địa bàn 

tỉnh Hòa Bình (2011-2015) 

Loại ma tuý ĐV tính 
Năm 

2011 

Năm 

2012 

Năm 

2013 

Năm 

2014 

Năm 

2015 

Hêrôin Gam 14.372 13.573 23.823 19.763 49.819 

Thuốc phiện Gam 132 0 89 0 0 

MT tổng hợp Viên  1.349 987 1.535 2.397 1.957 

Nguồn: Văn phòng Công an tỉnh Hoà Bình 

Trong thời gian gần đây những đối tượng nghiện ma tuý có xu hướng 

chuyển sang sử dụng hêrôin và các chất ma tuý tổng hợp, chính vì thế cũng như 

xu hướng chung của các tội phạm về ma tuý trên toàn quốc trong những năm gần 

đây, các chất ma tuý truyền thống như thuốc phiện, cần sa không còn là đối 

tượng mà các bị cáo phạm tội về ma tuý hướng tới, số lượng các loại ma tuý này 

bị thu giữ là rất ít và có xu hướng giảm rất  nhanh, trong khi đó số lượng hêrôin 

và các chất ma tuý tổng hợp bị thu giữ lại rất lớn và có xu hướng tăng rất nhanh. 
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Điều đó phản ánh tính chất, mức độ nguy hiểm của các tội phạm về ma tuý là rất 

lớn và ngày càng nguy hiểm hơn, bởi hêrôin và các loại ma tuý tổng hợp với 

hàm lượng chất gây nghiện cao hơn, mang lại cho người sử dụng cảm giác sảng 

khoái hơn khi sử dụng và việc cai nghiện khó hơn rất nhiều so với thuốc phiện 

và cần sa.  

*Cơ cấu theo hình phạt áp dụng đối với các bị cáo 

Do tính chất, mức độ nguy hiểm đặc biệt của các tội phạm về tàng trữ, 

vận chuyển, mua bán hoặc chiếm đoạt trái phép chất ma túy, quán triệt quan 

điểm chỉ đạo của Đảng và Nhà nước là xử lý nghiêm minh đối với các bị cáo 

phạm tội về ma tuý. Từ năm 2011 đến 2015, Toà án nhân dân tỉnh Hoà Bình 

cùng các toà cấp huyện trong tỉnh đã xét xử đối với 799 bị cáo phạm tội về ma 

tuý, trong đó chỉ có 2 bị cáo được hưởng án treo (0,20%), mức hình phạt mà các 

bị cáo bị xử phạt nhiều nhất là từ trên 3 năm đến 7 năm tù với 293 bị cáo 

(33,80%), có 27 bị cáo bị xử phạt tù chung thân (3,25%), 15 bị cáo bị xử phạt tử 

hình (1,82%).  

Bảng 1.12. Loại và mức hình phạt đã tuyên đối với các bị cáo phạm tội 

về ma tuý trên địa bàn tỉnh Hòa Bình (2011-2015)  

Năm án treo 
Dưới 3 

năm tù 

Trên 3 

năm đến 

7 năm tù 

Trên 7 

năm 

đến 15 

năm tù 

Trên 

15 năm 

tù 

Tù 

chung 

thân 

Tử hình 

2011 0 53 63 25 23 6 2 

2012 

 

1 47 57 23 23 3 2 

2013 0 37 68 27 27 7 3 

2014 0 28 49 35 33 8 3 

2015 1 32 56 25 24 5 5 

Tổng 2 197 293 135 130 27 15 

Tỉ lệ % 0,20 24,65 33,80 20,87 15,88 3,25 1,82 

Nguồn: Văn phòng TAND tỉnh HB 
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Qua bảng số liệu trên có thể thấy tỉ lệ bị cáo phạm tội tàng trữ, vận 

chuyển, mua bán hoặc chiếm đoạt trái phép chất ma túy trên địa bàn tỉnh Hoà 

Bình bị xử phạt tù chung thân và tử hình cao hơn rất nhiều nếu so sánh với các 

tỉnh khác như: Quảng Ninh (0,38% tù chung thân, 0,23% tử hình), Lai Châu 

(2,02% tù chung thân, 1,15% tử hình), Yên Bái (0,16% tử hình, 0,16% tù chung 

thân). Điều đó phản ánh tính chất mức độ nguy hiểm cho xã hội rất lớn của các 

tội phạm về ma tuý trên địa bàn tỉnh Hoà Bình trong thời gian qua. 

* Theo tiêu chí về tái phạm, tái phạm nguy hiểm 

Theo số liệu thống kê của Toà án nhân dân tỉnh Hoà Bình, trong số 799 bị 

cáo bị xét xử về các tội ma tuý có 65 người (8,13%) thuộc trường hợp tái phạm 

và tái phạm nguy hiểm theo quy định tại Điều 49 BLHS. 

Biểu đồ 1.13: Tỉ lệ số bị cáo phạm tội lần đầu và tái phạm, tái phạm 

nguy hiểm(2011-2015) 

92,57%

8,13%

Phạm tội lần đầu

Tái phạm, tái phạm nguy hiểm  

Nguồn: Văn phòng TAND tỉnh HB 

Qua số liệu thống kê, có thể nhận thấy tỷ lệ tái phạm nguy hiểm đối với 

tội tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép hoặc chiếm đoạt chất ma túy tại 

địa bàn tỉnh Hòa Bình là tương đối cao chiếm 8,13% trong tổng số bị cáo 

phạm tội. Tái phạm và tái phạm nguy hiểm đối với tội phạm này thể hiện tính 

chất nguy hiểm cho xã hội do hành vi phạm tội gây ra, người phạm tội thể 

hiện tính xem thường pháp luật, thể hiện người phạm tội khó cải tạo, giáo dục. 

Vì vậy, Cơ quan có thẩm quyền, chính quyền địa phương phải có biện pháp 
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răn đe, giáo dục, phòng ngừa chung hạn chế mức thấp nhất tỷ lệ tái phạm và 

tái phạm nguy hiểm tại địa bàn. 

* Theo đặc điểm về giới tính 

Trong số 799 bị cáo phạm tội về tàng trữ, vận chuyển, mua bán hoặc 

chiếm đoạt trái phép chất ma túy số bị cáo là nữ giới chiếm tỉ lệ rất nhỏ với 34 bị 

cáo (4,25%), số còn lại 765 bị cáo (95.7%) là nam giới. Tuy nhiên khảo sát án 

của chúng tôi lại cho thấy có nhiều bị cáo là nữ tham gia vào các vụ án mua bán 

ma tuý lớn và đã phải nhận mức hình phạt rất cao. Điển hình như; vụ Nguyễn 

Thị Hồng Thuỷ và Nguyễn Quang Huy cầm đầu, ngoài Nguyễn Thị Hồng Thuỷ 

cầm đầu bị xử phạt tử hình còn có Trần thị Liễu bị xử phạt tù chung thân; Vụ 

Đào Hồng Mừng và Nguyễn Thị Hếu có ba bị cáo là nữ, trong đó Nguyễn Thị 

Huế bị xử phạt tử hình, hai bị cáo nữ còn lại là Nhữ Thị Thanh và Hà Thanh 

Xuyên bị xử phạt tù chung thân và hai mươi năm tù. 

Biểu đồ 1.14: Tỉ lệ bị cáo phạm tội về ma tuý theo giới tính(2011-2015) 

95,7%

4,25%

0,00% 20,00% 40,00% 60,00% 80,00% 100,00% 120,00%

Nam giới

Nữ giới

 

Nguồn: Văn phòng TAND tỉnh HB 

* Theo đặc điểm về trình độ học vấn 

Khảo sát án đối với 585 bị cáo cho thấy trình độ học vấn của các bị cáo ở 

mức độ rất thấp, không có bị cáo nào có trình độ sơ cấp, trung cấp, cao đẳng hay 

đại học, chỉ có 6,3 % bị cáo học đến cấp 3; 12,4% bị cáo học đến cấp 2; 27,7% 

bị cáo học đến cấp 1; số còn lại 53,6% bị cáo không biết chữ. 
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Biểu đồ 1.15: Tỉ lệ bị cáo phạm tội theo trình độ học vấn(2011-2015) 

53,60%

27,70%

12,40%
6,30% 0 0

Không biết chữ Cấp 1 Cấp 2 Cấp 3
 

                                                                   Nguồn: Khảo sát của tác giả 

Số liệu trên cho thấy số bị cáo phạm tội tỉ lệ nghịch so với trình độ học 

vấn của các bị cáo, trình độ học vấn của các bị cáo càng thấp thì số bị cáo 

phạm tội càng cao và ngược lại trình dộ học vấn càng cao thì số bị cáo phạm 

tội càng thấp. 

* Theo đặc điểm về độ tuổi 

Qua khảo sát với 381 bản án và 585 bị cáo cho thấy, các bị cáo phạm tội 

về tàng trữ, vận chuyển, mua bán hoặc chiếm đoạt trái phép chất ma túytại Hoà 

Bình trong thời gian qua ở nhiều độ tuổi khác, tuy nhiên tập trung chủ yếu vào 

hai lứa tuổi: từ 18 đến dưới 30 và từ 30 đến dưới 45. Theo số liệu thống kê về số 

người nghiện ma tuý thì đây cũng là lứa tuổi chiểm tỉ lệ người nghiện ma tuý cao 

nhất tại Hoà Bình trong giai đoạn nghiên cứu. Một điều cũng rất đáng lưu ý đó 

là, đã có 5 bị cáo (0,91%) phạm tội về ma tuý là người chưa thành niên, điều này 

chứng tỏ cùng với tệ nạn ma tuý các tội phạm về ma tuý đã bắt đầu xâm nhập 

vào tầng lớp thanh thiếu niên. 

Bảng 1.16: Tỉ lệ bị cáo phạm tội về ma tuý theo độ tuổi(2011-2015) 

Nhóm tuổi Bị cáo Tỉ lệ 

Dưới 18 tuổi 5 0,91% 
Đủ 18 đến dưới 30 tuổi 270 46,13% 

Đủ 30 đến dưới 45 232 39,61% 

Trên 45 tuổi 78 13,34% 

Tổng 585 100% 

                                                          Nguồn: Khảo sát của tác giả 
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* Theo đặc điểm về việc làm 

Khảo sát của chúng tôi đối với 381 bản án và 585 bị cáo cho thấy số bị cáo 

là người không có việc làm chiếm đa số với 317 bị cáo(54,18%), số bị cáo làm 

ruộng, trồng trọt là 193 (32,99%), số còn lại 75 bị cáo (12,82 %) làm những công 

việc không ổn định thu nhập thấp như; chạy xe ôm, buôn bán nhỏ, thợ xây... . 

Không có bị cáo nào là cán bộ, công nhân, học sinh.  

Biểu đồ 1.17: Tỉ lệ bị cáo phạm tội về ma tuý theo nghề nghiệp(2011-2015) 

54,18%

32,99%

12,28%

0,00% 10,00% 20,00% 30,00% 40,00% 50,00% 60,00%

Thất nghiệp

Làm ruộng

Công việc khác

 

Nguồn: Khảo sát của tác giả 

* Theo đặc điểm về dân tộc 

Kết quả khảo sát án của chúng tôi cho thấy trong 585 bị cáo phạm tội về 

ma tuý, số bị cáo người dân tộc kinh chiếm đa số với 271 (46,13%), tiếp đến là 

số bị cáo người dân tộc mông là 188 ( 32,17%), số còn lại 126 bị cáo (21,69%) 

thuộc các dân tộc khác nhau như Thái, Mường, Tày... So sánh tỉ lệ người dân tộc 

H’Mông phạm tội về ma tuý với tỉ lệ người dân tộc H’Mông trong tổng số dân 

cư của tỉnh Hoà Bình cho thấy tỉ lệ người dân tộc H’Mông phạm các tội về ma 

tuý tại Hoà Bình là rất cao. Khảo sát của chúng tôi cũng cho thấy tổng số 188 bị 

cáo là người dân tộc H’Mông đều cư trú tại hai địa bàn là huyện Mai Châu, tỉnh 

Hoà Bình (137 bị cáo),và huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La (51 bị cáo).  
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Biểu đồ 1.18: Tỉ lệ bị cáo phạm tội theo dân tộc(2011-2015) 

46,13%

32,17%

21,69%

Dân tộc kinh Dân tộc mông

 

Qua việc nghiên cứu về cơ cấu và tính chất của các tội phạm tàng trữ, vận 

chuyển, mua bán trái phép, chiếm đoạt chất ma túy trên địa bàn tỉnh Hoà Bình 

trong giai đoạn 2011 - 2015 có thể rút ra một số nhận xét:  

Thứ nhất, xét theo loại tội theo quy định tại Điều 8 BLHS, loại tội nghiêm 

trọng chiếm tỉ lệ cao nhất, loại tội rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng 

chiếm tỉ lệ khá cao, loại tội ít nghiêm trọng chiếm tỉ lệ rất thấp trong tổng số tội 

phạm về ma tuý trên địa bàn tỉnh Hoà Bình. 

Thứ hai, các tội phạm về tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép, chiếm 

đoạt chất ma túy trên địa bàn tỉnh Hoà Bình xẩy ra tập trung chủ yếu ở một số 

huyện trong tỉnh, trong đó thành phố Hoà Bình và huyện Mai Châu và huyện 

Tân Lạc là những địa bàn có số vụ và số người phạm tội về ma tuý lớn nhất. 

Thứ ba, tỉ lệ các vụ phạm tội về tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép, 

chiếm đoạt chất ma túy trên địa bàn tỉnh Hoà Bình được thực hiện dưới hình 

thức đồng phạm là rất lớn nếu so sánh với các nhóm tội phạm khác, đã hình 

thành những đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma tuý liên tỉnh. 

Thứ tư, hêrôin và ma tuý tổng hợp đã thay thế cho các chất ma tuý truyền 

thống như thuốc phiện, cần sa trở thành những chất ma tuý chiếm tỉ lệ lớn trong 
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các vụ phạm tội về tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép, chiếm đoạt chất ma 

túy trên địa bàn tỉnh Hoà Bình trong giai đoạn 2011 - 2015.  

Thứ năm, hình phạt đã áp dụng và xử phạt đối với các bị cáo phạm tội về 

tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép, chiếm đoạt chất ma túy trên địa bàn tỉnh 

Hoà Bình trong thời gian qua là rất nghiêm khắc, số bị cáo bị áp dụng hình phạt 

tù chung thân và tử hình là rất cao nếu so với một số tỉnh, thành trên cả nước. 

Thứ sáu, hầu hết bị cáo phạm tội về tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái 

phép, chiếm đoạt chất ma túy trên địa bàn tỉnh Hoà Bình trong giai đoạn nghiên 

cứu có trình độ học vấn rất thấp, trình độ hiểu biết xã hội hạn chế. 

Thứ bảy, có một tỉ lệ rất lớn các bị cáo phạm tội về tàng trữ, vận chuyển, 

mua bán trái phép, chiếm đoạt chất ma túy trên địa bàn tỉnh Hoà Bình là người 

không có việc làm hoặc có việc làm nhưng không ổn định, thu nhập thấp. 

Thứ tám, số bị cáo phạm tội về tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép, 

chiếm đoạt chất ma túy là người dân tộc H’Mông chiếm tỉ lệ cao bất thường 

trong tổng số bị cáo phạm tội về tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép, chiếm 

đoạt chất ma túy trên địa bàn tỉnh Hoà Bình và tập trung chủ yếu ở địa bàn 2 xã 

Hang Kia, Pà Cò, huyện mai Châu, tỉnh Hoà Bình và xã Lóng Luông, huyện 

Mộc Châu, tỉnh Sơn La. 

Tất cả những điều đó phản ánh tính chất, mức độ nguy hiểm cho xã hội rất 

lớn và đặc biệt lớn của các tội phạm tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép, 

chiếm đoạt chất ma túy trên địa bàn tỉnh Hoà Bình trong giai đoạn nghiên cứu, 

đòi hỏi chúng ta phải lý giải nguyên nhân, để từ đó đưa ra các giải pháp phòng 

ngừa các tội phạm này phù hợp và có hiệu quả. 

1.2.3. Diễn biến của tình hình tội phạm tàng trữ, vận chuyển, mua bán 

trái phép, chiếm đoạt chất ma túy 

Động thái (diễn biến) của tình hình tội phạm là sự vận động và sự thay đổi 

của thực trạng và cơ cấu của tình hình tội phạm trong một khoảng thời gian nhất 

định (một năm, ba năm, năm năm, mười năm..) [31]. 
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Động thái hay diễn biến của các tội phạm tàng trữ, vận chuyển, mua bán 

trái phép, chiếm đoạt chất ma túy là sự thay đổi thực trạng của các tội phạm về 

phạm tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép, chiếm đoạt chất ma túy theo thời 

gian và đơn vị không gian nhất định. Nghiên cứu diễn biến của các tội phạm tàng 

trữ, vận chuyển, mua bán trái phép, chiếm đoạt chất ma túy cho phép dự đoán xu 

hướng vận động của các tội phạm này trong thời gian tiếp theo[10].  

Để đánh giá về diễn biến của các tội phạm về ma tuý trên địa bàn tỉnh Hoà 

Bình trong giai đoạn 2011-2015, chúng ta cần dựa trên các số liệu về thực trạng 

của các tội phạm tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép, chiếm đoạt chất ma 

túy trong giai đoạn này. 

Một là, so sánh số vụ và số bị cáo phạm tội tàng trữ, vận chuyển, mua bán 

trái phép, chiếm đoạt chất ma túy bị xét xử của từng năm với năm đầu của giai 

đoạn nghiên cứu. 

Biểu đồ 1.19: Diễn biến về số vụ và số bị cáo phạm tội về ma tuýbị xét 

xử sơ thẩm trên địa bàn tỉnh Hòa Bình (2011-2015) 

 

Nguồn: Văn phòng TAND tỉnh HB 
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Qua biểu đồ trên ta thấy các tội phạm về ma tuý trên địa bàn tỉnh Hoà 

Bình diễn biến rất phức tạp. Lấy năm 2011 là năm gốc của giai đoạn nghiên cứu 

thì sang năm 2012 các tội phạm về ma tuý có tăng cả về số vụ và số bị cáo, tuy 

nhiên đến năm 2013 thì lại có sự giảm về cả số vụ và số bị cáo, năm 2014 số vụ 

có giảm, đến năm 2015 thì ngược lại có sự tăng về số vụ và số bị cáo, xét trong 

cả giai đoạn mặc dù số vụ và số bị cáo có giảm nhưng tình hình tội phạm này 

vẫn tiếp tục diễn biến phức tạp.  

Hai là, xem xét diễn biến của các tội phạm về tàng trữ, vận chuyển, mua 

bán trái phép, chiếm đoạt chất ma túytrong mối liên hệ với diễn biến của tổng số 

tội phạm trên địa bàn tỉnh Hoà Bình trong giai đoạn nghiên cứu(2011-2015).  

Ta có thể thấy được xu hướng tăng của các tội phạm về tàng trữ, vận 

chuyển, mua bán trái phép, chiếm đoạt chất ma túytrong xu hướng vận động của 

tổng số tội phạm, trong 5 năm tỷ lệ của các tội phạm về tàng trữ, vận chuyển, 

mua bán trái phép hoặc chiếm đoạt chất ma túy còn cao hơn tỉ lệ tăng của tổng 

số tội phạm năm. 

Thứ ba, để thấy được xu hướng tăng của các tội phạm về tàng trữ, vận 

chuyển, mua bán trái phép, chiếm đoạt chất ma túycó ảnh hưởng như thế nào đến 

xu hướng vận động của tổng số tội phạm, cần xem xét tỉ lệ số vụ và tỉ lệ số bị 

cáo phạm tội về tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép, chiếm đoạt chất ma 

túytrong mối liên hệ với số vụ và số bị cáo của tổng số tội phạm. 

Tỉ lệ của các tội phạm về tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép, chiếm 

đoạt chất ma túytrong tổng số tội phạm trong giai đoạn nghiên cứu phán ánh một 

thực tế, các tội phạm về tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép, chiếm đoạt chất 

ma túykhông chỉ chiếm tỉ lệ lớn trong tổng số tội phạm mà còn có xu hướng gia 

tăng về tỉ lệ.  

Bốn là, so sánh diễn biến của các tội phạm về ma tuý với diễn biến số 

người nghiện ma tuý trong giai đoạn nghiên cứu.  
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Biểu đồ 1.20: Diễn biến số bị cáo phạm tội về ma tuý so với diễn biến số 

người nghiện ma túy trên đia bàn tỉnh Hòa Bình (2011-2015) 
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Nguồn: Văn phòng TAND tỉnh HB và Phòng PCTNXH Sở LĐTBXH tỉnh HB 

Số liệu thống kê cho thấy trong giai đoạn 2011-2015 diễn biến số người 

nghiện ma tuý và số bị cáo phạm tội về ma tuý nếu xét theo từng năm thì không 

có sự tương đồng, nhưng nếu xem xét trong cả giai đoạn nghiên cứu thì chúng 

đều có xu hướng tăng. So với năm 2011, số người nghiện ma tuý năm 2015 tăng 

điều đó nói lên ảnh hưởng của số người nghiện ma tuý đối với thực trạng các tội 

phạm về ma tuý. 

1.3. Phần ẩn của tình hình tội phạm tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái 

phép hoặc chiếm đoạt chất ma túy 

Theo tác giả Phạm Văn Tỉnh thì phần ẩn của tình hình tội phạm là tổng thể 

các hành vi phạm tội (cùng các chủ thể của các hành vi đó) đã xảy ra trong thực 

tế, song không được phát hiện, không bị xử lý theo quy định của pháp luật hình 

sự hoặc không có trong thống kê hình sự. 

Tội tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép hoặc chiếm đoạt chất ma túy 

là loại tội phạm có tính tổ chức cao, hoạt động khép kín, ngụy trang đa dạng giữa 

các đối tượng phạm tội nên số vụ án về ma túy chưa bị xử lý về hình sự chiếm số 

lượng sớn, như vậy có thể khẳng định phần ẩn của loại tội phạm này tương đối 



34 

 

cao, tồn tại ở ba loại, đó là: Tội phạm ẩn khách quan, tội phạm ẩn chủ quan, tội 

phạm ẩn thống kê. 

 Tội phạm ẩn khách quan: Là toàn bộ tôi phạm đã xảy ra trong thực tế 

nhưng chủ thể có thẩm quyền giải quyết vụ án hình sự không có thông tin về tôi 

phạm, để xẩy ra tình trạng này là do: 

+ Phương thức, thủ đoạn của tội phạm tinh vi, xảo quyệt, hình thức thực 

hiện mang tính chuyên nghiệp cao, phương tiện sử dụng hiện đại, địa điểm giao 

dịch thay đổi liên tục nhằm tránh sự theo dõi và phát hiện của cơ quan điều tra 

và quần chúng nhân dân. 

+ Người phạm tội thường là đối tượng tái phạm, tái phạm nhiều lần với thủ 

đoạn, âm mưu, phương thức tinh vi che giấu tội phạm tinh xảo. Trên thực tế, đã có 

không ít trường hợp thực hiện hành vi phạm tội xong mới bị phát hiện, xử lý. 

+ Việc tố giác tội phạm của quần chúng nhân dân đóng vai trò rất lớn 

trong việc phát hiện tội phạm. Vì vậy, cần chú trọng đến các biện pháp thích hợp 

nhằm phát huy tính tích cực, chủ động của công dân trong đấu tranh phòng, 

chống tội phạm. 

Tội phạm ẩn chủ quan: Toàn bộ tội phạm đã xảy ra mà thông tin đã được 

các chủ thể có thẩm quyền giải quyết vụ án hình sự, nhưng vì động cơ, mục đích 

khác nhau, các tội phạm đã xảy ra trong một thời gian nhất định không bị xử lý 

theo quy định của pháp luật hình sự, có nhiều trường hợp không xác minh được 

hành vi phạm tội hoặc sơ hở để người phạm tội phát hiện ra, đã nhanh chóng tẩu 

tán tang vật. 

Tội phẩm ẩn thống kê: Là loại tội phạm ẩn chủ quan, bao gồm những hành 

vi phạm tội đã bị xử lý hình sự, song vì quy định quả thống kê còn sai sót hoặc 

quy định chưa hợp lý nên nó đã bị đẩy ra ngoài con số thống kê hình sự. 

Như vậy, phần ẩn của tội phạm tàng trữ, vận chuyển, mua bán, chiếm đoạt 

trái phép chất ma túy chiếm tỷ lệ khá lớn, vấn đề đặt ra hiện nay là phải hạn chế 
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tỷ lệ ẩn của tôi phạm này để có thống kê chính xác về thực trạng của tội phạm 

này trên địa bàn tỉnh Hòa Bình. 

 

Kết luận chương 1 

Qua nghiên cứu về tình hình tội phạm tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái 

phép hoặc chiếm đoạt chất ma túy trên địa bàn tỉnh Hòa bình trong giai đoạn 

2011-2015 ta nhận thấy: Tỉnh Hòa bình chưa phải là một trong những địa 

phương có số vụ và số bị cáo phạm tội tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép 

hoặc chiếm đoạt chất ma túy lớn như tỉnh Quảng Ninh, Sơn La nhưng cũng là 

một trong những tỉnh có tội phạm tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép hoặc 

chiếm đoạt chất ma túy đáng phải quan tâm, số vụ và số bị cáo phạm tội này trên 

địa bàn tỉnh Hòa Bình trong thời gian qua là tương đối lớn so với mặt bằng 

chung cả nước. 

Tội phạm tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép hoặc chiếm đoạt chất 

ma túy chiếm tỷ lệ khá lớn trong tổng số tội phạm xảy ra trên địa bàn tỉnh Hòa 

Bình, là một trong ba nhóm tội chiếm tỷ lệ chủ yếu về số vụ, số bị cáo phạm tội 

trên địa bàn trong thời gian nghiên cứu. 

Tại Chương 1 tác giả đã làm rõ thực trạng, cơ cấu, tính chất và diễn biến  

của tội tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép hoặc chiếm đoạt chất ma túy trên 

địa bàn tỉnh Hòa Bình phản ánh mức độ nguy hiểm cho xã hội rất lớn, đòi hỏi 

chúng ta phải lý giải nguyên nhân, từ đó đưa ra các giải pháp phòng ngừa tội 

phạm này phù hợp và có hiệu quả. 
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Chương 2 

NGUYÊN NHÂN VÀ ĐIỀU KIỆN CỦA TÌNH HÌNH TỘI TÀNG TRỮ, 

VẬN CHUYỂN, MUA BÁN TRÁI PHÉP, CHIẾM ĐOẠT 

CHẤT MA TÚY TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÒA BÌNH 

 

2.1. Khái niệm, nguyên nhân, điều kiện của tình hình tội phạm tàng 

trữ, vận chuyển, mua bán trái phép, chiếm đoạt chất ma túy 

Nguyên nhân của tình hình tội phạm là tập hợp những ảnh hưởng, quá 

trình xã hội trực tiếp làm phát sinh tình hình tội phạm [17]. 

Điều kiện của tình hình tội phạm chính là những ảnh hưởng của quá trình 

xã hội tạo ra những hoàn cảnh thuận lợi cho sự tồn tại của tình hình tội phạm. 

Nguyên nhân và điều kiện của tình hình tội phạm xét cho cùng là những cơ sở 

quan trọng và cần thiết của sự tồn tại tình hình tội phạm tại quốc gia, khu vực 

nhất định của quốc gia trong những thời điểm nhất định [17]. 

Nguyên nhân của tình hình tội phạm tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái 

phép, chiếm đoạt chất ma túy là sự tác động qua lại giữa các yếu tố tiêu cực thuộc 

môi trường sống và các yếu tố tâm - sinh lý tiêu cực thuộc cá nhân con người trong 

những hoàn cảnh, tình huống nhất định làm phát sinh những hành vi nguy hiểm cho 

xã hội mà luật hình sự quy định là tội phạm về tàng trữ, vận chuyển 

Nguyên nhân của tội phạm nói chung với nguyên nhân của một nhóm tội 

và nguyên nhân của một tội cụ thể trong cùng một đơn vị không gian là quan hệ 

giữa cái chung và cái riêng, tương tự như vậy quan hệ giữa nguyên nhân của tội 

phạm trên phạm vi toàn quốc với nguyên nhân của tội phạm ở một địa phương, 

một ngành cũng là quan hệ giữa cái chung và cái riêng.Các yếu tố đóng vai trò 

là nguyên nhân của các tội phạm tàng trữ, vận chuyển, mua bán, chiếm đoạt trái 

phép chất ma túy trên địa bàn tỉnh Hoà Bình không nằm ngoài những nguyên 

nhân trên, tuy nhiên sự tác động của các yếu tố đótrong quá trình làm phát sinh 

các tội phạm về ma túy trên địa bàn tỉnh Hoà Bình cũng có những nét khác biệt 
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so với cả nước cũng như các địa phương khác. Trong phạm vi nghiên cứu của 

luận văn, chúng tôi tập trung nghiên cứu những yếu tố đặc thù, nổi trội và cơ chế 

tác động giữa các yếu tố trong quá trình đưa đến hành vi phạm các tội về ma tuý 

trên địa bàn tỉnh Hoà Bình. 

2.2. Nguyên nhân của tình hình tội phạm tàng trữ, vận chuyển, mua 

bán trái phép hoặc chiếm đoạt chất ma túy trên địa bàn Tỉnh Hòa Bình 

2.2.1. Nguyên nhân liên quan đến quá trình phát triển kinh tế -  xã hội  

Theo Báo cáo thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của Ủy ban 

nhân dân tỉnh Hòa Bình trong những năm vừa qua điều kiện kinh tế, xã hội của 

tỉnh Hoà Bình đã có những chuyển biến tích cực. Tốc độ tăng trưởng kinh tế 

trung bình đạt 12,0%. Tuy nhiên về cơ bản Hoà Bình vẫn thuộc danh sách 

những địa phương có điều kiện kinh tế, xã hội khó khăn nhất trong cả nước. 

Tại chương 1 phần đặc điểm việc làm đã có khảo sát đối với bản án cho 

thấy trong số 585 bị cáo có tới 317 bị cáo không có việc làm chiếm tỷ lệ 

54,18%, đó chính là một trong những nguyên nhân của tội phạm nói chung, đặc 

biệt là tội phạm về tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép hoặc chiếm đoạt chất 

ma tuý nói riêng.  

Quá trình đô thị hoá cũng diễn ra khá nhanh tại Hoà Bình, cùng với sự 

phát triển của các ngành kinh tế dịch vụ và du lịch với sự ra đời của hàng loạt 

nhà hàng, khách sạn và các tụ điểm ăn chơi. Mặt trái của nó chính là sự du nhập 

lối sống buông thả, ăn chơi đua đòi, thích hưởng thụ... vào tầng lớp thành thiếu 

niên. Điều đó góp phần làm cho số người nghiện ma tuý trên địa bàn tỉnh Hoà 

Bình không những không giảm mà còn có xu hướng tăng trong thời gian gần 

đây và kéo theo đó là sự gia tăng về số vụ và số bị cáo phạm tội về tội phạm 

tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép hoặc chiếm đoạt chất ma tuý. 

Sự phân hoá giầu nghèo diễn ra nhanh chóng khiến cho người dân, đặc 

biệt là những người thất nghiệp, những người có việc làm nhưng không ổn định, 

thu nhập thấp muốn giầu lên nhanh chóng, giầu lên bằng mọi giá và nhiều người 
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trong số họ đã bất chấp sự trừng phạt của pháp luật lựa chọn con đường phạm 

tội về ma tuý. Trong thực tế, đây là nguyên nhân dễ phát sinh tội phạm. 

VD: Ngày 20/5/2015 tại trạm kiểm lâm K45 thuộc địa phận xã Tân Sơn, 

huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy 

Công an tỉnh Hòa Bình đã bắt quả tang 02 đối tượng vận chuyển trái phép chất 

ma túy là Vàng A Du, sinh năm 1987 và Vàng A Kha, sinh năm 1993 cùng trú 

tại xã Hang Kia, huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình vận chuyển 05 bánh Hêrôin. 

Qua bản án của Tòa án nhân dân tỉnh Hòa Bình cho thấy hai đối tượng phạm tội 

đều là người lao động tự do, không có việc làm, độ tuổi thanh thiếu niên, thích 

đua đòi, tụ tập, muốn kiếm tiền nhanh chóng phục vụ cho mục đích cá nhân bản 

thân nên bất chấp tất cả thực hiện hành vi phạm tội. 

2.2.2. Nguyên nhân liên quan đến văn hoá, giáo dục và hoạt động tuyên 

truyền, giáo dục  phòng ngừa ma tuý 

Qua nghiên cứu về thực trạng các tội phạm về tàng trữ, vận chuyển, mua 

bántrái phép, chiếm đoạt chất ma túy trên địa bàn tỉnh Hoà Bình cho thấy, những 

yếu tố về văn hoá, giáo dục, hoạt động tuyên truyền, giáo dục phòng ngừa ma 

tuý có tác động rất lớn đến tình hình các tội phạm về tàng trữ, vận chuyển, mua 

bán, chiếm đoạt trái phép chất ma túy trên địa bàn tỉnh Hoà Bình. Các yếu đó đó 

ảnh hưởng đến tình hình các tội phạm về tàng trữ, vận chuyển, mua bán, chiếm 

đoạt trái phép chất ma túy trên địa bàn tỉnh Hoà Bình nói chung và các đơn vị 

hành chính lãnh thổ trong tỉnh với các mức độ khác nhau theo đặc thù của từng 

địa phương. 

Thứ nhất Môi trường gia đình với chức năng nuôi dưỡng, quản lý, giáo 

dục con em, là nơi có nhiều thời gian, có nhiều thuận lợi về mọi phương diện để 

giúp các em nhận rõ được tác hại của ma túy và từ đó có cách phòng chống tốt 

nhất. Tuy nhiên, nhiều gia đình cha mẹ không gương mẫu, cha mẹ ly hôn con cái 

sẽ thiếu hụt về tình cảm, thiếu sự quan tâm chăm sóc dạy dỗ, dẫn đến tâm lý bị 

bỏ rơi, chán nản, bất cần hoặc do con cái đông, kinh tế gia đình khó khăn không 
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có điều kiện cho con ăn học đầy đủ dẫn đến con cái sống buông thả dễ tiếp thu 

những yếu tố tiêu cực ngoài xã hội, dễ bị kẻ xấu lôi kéo vào con đường phạm tội; 

gia đình có người phạm tội (bố, mẹ phạm tội, anh, chị phạm tội…) gia đình 

không hoà thuận, thường xuyên cãi vã, thậm chí có hành vi đồng loã, khuyến 

khích các em sử dụng và buôn bán ma tuý. 

Môi trường nhà trường, nơi thu hút phần lớn thời gian sinh hoạt, học tập 

của các em có tác động rất lớn đến sự hình thành tâm lý, nhân cách của các em. 

Tuy nhiên, nhiều nơi nhà trường cũng có những yếu kém, sai lầm góp phần làm 

gia tăng tệ nạn ma tuý trong học sinh, phương pháp giáo dục trong nhà trường 

không thích hợp với yêu cầu xây dựng con người mới, lý thuyết chưa đi đôi với 

thực hành, những hành vi vi phạm đạo đức và pháp luật của các thầy cô giáo dưa 

được xử lý nghiêm minh, kịp thời; ở nhiều trường tổ chức và kỷ luật của Đoàn, 

của Đội còn lỏng lẻo, không có chiều sâu về cả mặt nội dung và hình thức, nặng 

về thành tích mà lẩn tránh các vấn đề gai góc trong học sinh hiện nay như hỗ trợ 

học sinh nghèo vượt khó, học sinh với các tệ nạn xã hội (ma túy, mại dâm, cờ 

bạc…) Điều này sẽ dẫn các em đến hoạt động tiêu cực, tụ tập chơi bời từ đó dễ 

bị tệ nạn ma tuý lôi kéo, quyến rũ. 

Môi trường xã hội, như đã phân tích sự phát triển mạnh mẽ của kinh tế, xã 

hội trong những năm gần đây đã mang lại rất nhiều điều tích cực. Tuy nhiên bên 

cạch đó nó cũng có không ít những ảnh hưởng tiêu cực. Sự bùng nổ của các nhà 

hàng, quán bar, vũ trường và các tụ điểm ăn chơi giải trí, cùng với công tác quản 

lý yếu kém đã dẫn đến sự phát triển mạnh của lối sống thiếu lành mạnh, thích ăn 

chơi đua đòi, hưởng thụ, coi thường pháp luật, điều đó ảnh hưởng không nhỏ đến 

một bộ phận giới trẻ. 

VD: Ngày 11/5/2013, Công an tỉnh Hòa Bình bắt vụ buôn bán ma túy 

trong nhà nghỉ, đối tượng phạm tội Phạm Đức Toàn SN 1985, Bùi Văn Chung, 

Bùi Văn Hà SN 1992, trú tại Phong Phú - Tân Lạc - Hòa Bình bị bắt quả tang 

đang bán trái phép chất ma túy cho các đối tượng nghiện tại khách sạn tại thành 
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phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình, cơ quan Công an thu giữ 89 gói Hêrôin và qua 

khám xét thu thêm 5 gói hêrôin và 700.000VNĐ. 

Qua bản án Tòa án nhân dân tỉnh Hòa bình, cả hai đối tượng trên đều có 

gia đình hoàn cảnh gia đình bố mẹ ly hôn, không quan tâm đến con cái, các em 

dễ bị kẻ xấu lôi kéo con đường phạm tội. 

Thứ hai, trình độ học vấn thấp, hiểu biết xã hội hạn chế là một trong 

những nguyên nhân góp phần làm phát sinh các tội phạm về tàng trữ, vận 

chuyển, mua bán, chiếm đoạt trái phép chất ma túy. Số liệu về trình độ học vấn 

của các bị cáo phạm tội về ma tuý qua khảo sát (tại chương 1) cho thấy 585 bị 

cáo chỉ có 6,3% bị cáo học đến cấp 3, 12,4% bị cáo học đến cấp 2, 27,7% bị cáo 

học đến cấp 1, còn lại là 53,6% bị cáo không biết chữ. 

Với đặc thù của một tỉnh miền núi, điều kiện kinh tế, xã hội chưa phát 

triển, tỉnh Hoà Bình hiệnnay có nhiều địa phương còn gặp rất nhiều khó khăn về 

cơ sở vật chất phục vụ cho công tác giáo dục, vẫn còn hiện tượng thiếu trường, 

thiếu lớp và thiếu giáo viên, đặc biệt là những người có trình độ năng lực. Điển 

hình là huyện Mai Châu là một huyện vùng cao, là địa bàn cư trú chủ yếu của 

người dân tộc H’Mông, những người vốn đã quen với tập quản sử dụng thuốc 

phiện và trồng cây anh túc. Sống ở một địa bàn đặc biệt khó khăn về điều kinh 

tế, xã hội, không được hưởng một điều kiện giáo dục tốt về văn hoá, tri thức, 

không có điều kiện tiếp xúc, sử dụng các phương tiên thông tin liên lạc, các 

phương tiện nghe nhìn, giải trí như đài, ti vi, báo chí.... Vì vậy việc nắm bắt chủ 

chương, chính sách của Đảng và pháp luật Nhà nước và cũng như trình độ nhận 

thức và hiểu biết xã hội của một bộ phận người dân nơi đây, đặc biệt là người 

dân tộc H’Mông là rất hạn chế. Trình độ văn hoá thấp, hiểu biết xã hội hạn chế 

nên người dân ở đây rất dễ bị lôi kéo vào con đường phạm tội vế ma tuý. Điều 

đó giải thích tại sao huyện Mai Châu là một trong những địa bàn có số vụ và số 

người phạm tội về ma tuý cao nhất tỉnh và lại có một số lượng lớn người dân tộc 

H’Mông sống ở 2 xã Hang Kia và Pà Cò phạm tội về ma tuý. 
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Thứ ba, về hoạt động tuyên truyền, giáo dục phòng ngừa tội phạm về ma 

tuý,trong những năm gần đây dưới sự chỉ đạo của Đảng các cấp chính quyền 

trên địa bàn tỉnh Hoà Bình đã đẩy mạnh đến công tác tuyên truyền, giáo dục về 

tác hại của ma tuý, tuyên truyền, phố biến, giáo dục pháp luật trong quần chúng 

nhân dân, coi đây là một trong những công tác cơ bản trong chương trình phòng, 

chống các tội phạm về ma tuý, tuy nhiên hiệu quả đạt được còn thấp.  

Hoạt động tuyên truyền, giáo dục phòng ngừa tội phạm tàng trữ, vận 

chuyển, mua bán trái phép chất ma tuý hoặc chiếm đoạt trái phép chất ma tuý 

trong những năm qua nhiều khi còn mang tính hình thức, việc tuyên truyền 

thường chỉ tập trung ở thành phố, thị trấn, trong khi đó những địa bàn vùng sâu, 

vùng cao là điểm nóng về ma tuý như hai xã Hang Kia, Pà Cò của huyện Mai 

Châu và các trung tâm cai nghiện, trại tạm giam nơi tập trung một bộ phận khá 

lớn những người có nguy cơ phạm tội về ma tuý cao lại không được tập trung 

tuyên truyền, giáo dục phòng ngừa ma tuý. Hoạt động tuyên truyền, giáo dục 

không được thực hiện thường xuyên, liên tục mà chỉ được thực hiện mang tính 

phong trào, chiến dịch; nội dung tuyên truyền, giáo dục còn hời hợt; cách thức 

tuyên truyền, giáo dục chưa phù hợp, khoa học; sự phối hợp giữa các ngành, các 

địa phương và các tổ chức xã hội chưa thật sự tốt.  

2.2.3. Nguyên nhân liên quan đến hoạt động quản lý Nhà nước về an 

ninh, trật tự  

Thực tế đã chứng minh một trong những nguyên nhân của tội phạm nói 

chung và các tội phạm về tàng trữ, vận chuyển, mua bántrái phép, chiếm đoạt 

chất ma túy nói riêng là sự yếu kém trong công tác quản lý Nhà nước về an ninh, 

trật tự. Cùng với tình trạng chung của cả nước công tác quản lý Nhà nước về an 

ninh trật tự của tỉnh Hoà Bình trong thời gian qua còn nhiều bất cập, hạn chế và 

yếu kém. 

Công tác quản lý địa bàn, quản lý nhân khẩu được coi là công tác quan 

trọng nhất, góp phần quản lý xã hội, bảo vệ trật tự an ninh, phục vụ phòng chống 
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tội phạm. Trong thời gian qua công tác quản lý địa bàn, quản lý nhâu khẩu ở 

Hoà Bình còn bộc lộ nhiều hạn chế yếu kém. Thực trạng đócó nhiều nguyên 

nhân, ngoài việc chưa được quan tâm đúng mức của các cấp chính quyền còn là 

do sự phát triển của kinh tế, xã hội đặc biệt là ở các ngành, các lĩnh vực như; 

công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và thương mại dẫn đến tình trạng một số 

lượng rất lớn người lao động ở các vùng nông thôn và lao động ngoại tỉnh tập 

trung về các thành phố, thị trấn, các khu công nghiệp gây rất nhiều khó khăn cho 

công tác quản lý địa bàn, quản lý nhân khẩu vì lực lượng lao động này không ổn 

định và thường xuyên thay đổi chỗ ở. Bên cạnh đó một bộ phận người dân và 

ngay cả cán bộ làm công tác quản lý nhân khẩu chưa nhận thức được ý nghĩa, 

tầm quan trọng của công tác quản lý nhân khẩu. Chính vì vậy mà ở những đô thị 

như thành phố Hoà Bình đã xuất hiện những xóm liều, xóm bụi và những tụ 

điểm nghiện hút và tội phạm về ma tuý. 

Ở những địa bàn vùng sâu, vùng cao và giáp danh với các tỉnh Sơn La, 

Thanh Hoá như các xã của huyện Mai Châu thì rất khó cho lực lượng cán bộ có 

thể nắm vững được địa bàn và thực hiện tốt công tác quản lý nhân khẩu, vì ngoài 

những khó khăn về điều kiện tự nhiên, kinh phí và vấn đề con người. Việc quản 

lý địa bàn và nhân khẩu ở những vùng này còn gặp rất nhiều khó khăn do trình 

độ hiểu biết của người dân còn hạn chế, ý thức chấp hành pháp luật chưa cao và 

tập quán di dân, thay đổi chỗ ở của người dân.  

Một thực trạng không thể không nói đến là một số huyện trên địa bàn tỉnh 

Hoà Bình vẫn tồn tại những khu vực khai thác vàng trái phép. Điều này gây rất 

nhiều khó khăn cho công tác quản lý địa bàn và nhân khẩu ở những địa phương 

này, bởi vì khai thác trái phép nên các chủ bãi cũng như những người làm thuê 

chắc chắn sẽ không khai báo tạm trú, tạm vắng. Hơn nữa đây chính là những địa 

bàn lý tưởng cho tội phạm vềtàng trữ, vận chuyển, mua bán, chiếm đoạt trái 

phép chất ma túy phát triển. Vì thế theo số liệu thống kê đã phân tích ở chương 1 

ngoài thành phố Hoà Bình và các huyện Mai Châu, Tân Lạc thì các huyện 
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Lương Sơn, Kim Bôi và Lạc sơn là những huyện còn tồn tại những khu vực khai 

thác vàng trái phép cũng có số vụ và số bị cáo phạm tội về tàng trữ, vận chuyển, 

mua bán, chiếm đoạt trái phép chất ma túy khá cao. 

Những phân tích trên cho thấy, chính những hạn chế, yếu kém trong hoạt 

động quản lý nhân khẩu, quản lý nơi cư trú là một trong những yếu tố đóng vai 

trò là nguyên nhân phát sinh tội phạm về tàng trữ, vận chuyển, mua bán, chiếm 

đoạt trái phép chất ma túy trên địa bàn tỉnh Hoà Bình. 

2.2.4. Nguyên nhân liên quan đến tính hiệu quả của hoạt động cai 

nghiện ma tuý 

Hoạt động cai nghiện ma tuý không phải là nguyên nhân của các tội phạm 

về ma tuý, hiệu quả không cao của hoạt động cai nghiện ma tuý mới chính là 

nguyên nhân của các tội phạm về tàng trữ, vận chuyển, mua bán, chiếm đoạt trái 

phép chất ma túy vì có mối liên hệ tỉ lệ thuận giữa tình hình người nghiện ma 

tuý và tình hình các tội phạm về tàng trữ, vận chuyển, mua bán, chiếm đoạt trái 

phép chất ma túy. Như đã phân tích diễn biến số vụ và số bị cáo phạm tội về ma 

tuý và diễn biến số người nghiện ma tuý có sự tương đồng, địa phương nào có 

nhiều người nghiện ma tuý thì địa phương đó cũng có nhiều số vụ và số bị cáo 

pham tội về ma tuý. 

Theo con số thống kê, trung bình mỗi năm ở Hoà Bình có 963 người 

nghiện ma tuý, đó là số người nghiện có hồ sơ quản lý, bên cạnh đó còn một số 

lượng không nhỏ người nghiện không có hồ quản lý. Trong khi đó tỉnh Hoà 

Bình không có một cơ sở nào dành riêng cho cai nghiện ma tuý, cả tỉnh chỉ có 1 

trung tâm chữa bệnh và lao động xã hội cấp tỉnh với khả năng tiếp nhận được 

200 lượt người/1năm và 1 trung tâm lao động xã hội cấp huyện với khả năng 

tiếp quản 150 lượt  người/ 1năm. Điều đó có nghĩa là còn một tỉ lệ rất lớn người 

nghiện ngoài xã hội. Những người nghiện còn ở ngoài xã hội này chính là một 

phần nguyên nhân dẫn đến tỉ lệ tái nghiện cao ở những cai nghiện sau khi hoà 

nhập cộng đồng.  
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Công tác cai nghiện của tỉnh còn nhiều hạn chế, bất cập; hoạt động tuyên 

truyền giáo dục phòng chống ma tuý trong trung tâm cai nghiện chưa được chú 

ý đúng mức; chưa làm tốt việc đào tạo, hướng nghiệp dạy nghề cho người 

nghiện; các biện pháp tái hoà nhập cho người cai nghiện khi họ trở về cùng gia 

đình cộng đồng không được chú ý; công tác quản lý người nghiện sau cai chưa 

được quan tâm. Chính những hạn chế, bất cập đó dẫn đến hiệu quả mang lại 

chưa cao, tỉ lệ tái nghiện vẫn ở mức cao (87%) 

Hoạt động cai nghiện tại gia đình và cộng đồng chưa được quan tâm đúng 

mức, người dân cũng như cán bộ phụ trách công tác này chưa nhận thức đúng về tầm 

quan trọng, ý nghĩa của công việc này chính vì vậy hiệu quả đạt được chưa cao. 

2.2.5. Nguyên nhân liên quan đến hoạt động đấu tranh chống tội phạm 

về tàng trữ, vận chuyển, mua bán, chiếm đoạt trái phép chất ma túy. 

Thứ nhất, qua nghiên cứu về tình hình các các tội phạm về ma tuý trên địa 

bàn tỉnh Hoà Bình trong giai đoạn 2011-2015 cho thấy, tỉ lệ số vụ và số đối 

tượng phạm tội về ma tuý bị phát hiện, bắt giữ, điều tra, xét xử so với thực tế 

còn thấp. Thực tế cũng cho thấy còn tồn tại nhiều ổ, nhóm, nhiều khu vực việc 

mua bán ma tuý diễn ra ngang nhiên, gây nhức nhối trong quần chúng nhân dân 

như; các tụ điểm ở đầu cầu Hoà Bình, khu vực khách sạn Đồng Lợi...; nhiều đối 

tượng tại các xã vùng cao tại huyện Mai Châu bị truy nã về đặc biệt nghiêm 

trọng về ma tuý vẫn ngang nhiên sống tại địa phương  mà không hề bị bắt. 

Những nguyên nhân chủ yếu được xác định là do lực lượng công an, lực 

lượng chủ công trong việc phát hiện, bắt giữ và điều tra tội phạm nói chung 

cũng như các tội phạm về ma tuý nói riêng, hiện còn thiếu hụt về quân số cũng 

như cơ sở vật chất, trang thiết bị, kinh phí hoạt động chưa đáp ứng được yêu 

cầu, nhất là trong tình hình mới những đối tượng phạm tội về ma tuý với những 

thủ đoạn rất tinh vi, được trang bị nhiều loại phương tiện, vũ khí hiện đại, nguy 

hiểm, luôn sẵn sàng chống trả quyết liệt lực lượng chức năng. Điển hình trong 

năm 2011 tỉnh Hoà Bình đã có 3 chiến sĩ công an hy sinh trong khi thi hành 
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nhiệm vụ đấu tranh chống tội phạm về tàng trữ, vận chuyển, mua bán, chiếm 

đoạt trái phép chất ma túy.  

Thứ hai, tình trạng trả hồ sơ điều tra bổ sung còn nhiều, việc sửa án vẫn 

còn. Tình trạng này không chỉ liên quan đến lực lượng công an mà còn là trách 

nhiệm của hệ thống các cơ quan Viện kiểm sát nhân dân và Toà án nhân dân 

trong tỉnh. Liên quan đến lực lượng công an và cơ quan viện kiểm sát đó là 

những sai sót như điều tra chưa đầy đủ, không thực hiện đúng, đầy đủ các thủ 

tục tố tụng, xác định tội danh không đúng...Đối với cơ quan toà án là do quyết 

định hình phạt quá nặng hoặc quá nhẹ, xử xý vật chứng không đúng... Nguyên 

nhân của thực trạng này được xác định chủ yếu thuộc về chủ quan của những 

người tiến hành tố tụng. Do trình độ chuyên môn nghiệp vụ còn non kém, tinh 

thần trách nhiệm chưa cao, chưa đầu tư thời gian thoả đáng, nghiên cứu hồ sơ 

chưa kỹ, thiếu thận trọng, chủ quan trong đánh giá chững cứ. Bên cạnh đó 

những khó khăn về vấn đề con người, cơ sở vật chất, trang thiết bị và kinh phí 

hoạt động cũng ảnh hưởng không nhỏ đến hiệu quả của hoạt động đấu tranh 

chống các tội phạm về ma tuý. 

Qua việc nghiên cứu về nguyên nhân của các tội phạm về ma tuý trên địa 

bàn tỉnh Hoà Bình trong giai đoạn 2011-2015 cho thấy tất cả các yếu tố đóng vai 

trò là nguyên nhân đều tồn tại trong mối liên hệ tác động qua lại với nhau làm 

phát sinh các tội phạm về tàng trữ, vận chuyển, mua bántrái phép hoặc chiếm 

đoạt chất ma túy trên địa bàn tỉnh Hoà Bình.  

2.3. Điều kiện của tình hình tội phạm tàng trữ, vận chuyển, mua bán 

trái phép hoặc chiếm đoạt chất ma túy trên địa bàn Tỉnh Hòa Bình 

Hòa Bình là một tỉnh miền núi, phía tây bắc của tỉnh tiếp giáp với hai tỉnh 

Thanh Hoá và Sơn La là đây là hai tỉnh biên giới tiếp giáp với nước bạn Lào, với 

đường Quốc lộ 6 là con đường giao thông thuận tiện nhất đi từ các tỉnh Lai 

Châu, Lào Cai, Điện Biên, Sơn La về Hà Nội. Từ những điều kiện thuận lợi về 
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vị trí địa lý nên tội phạm về ma tuý trên địa bàn tỉnh Hoà Bình trong thời gian 

qua diễn ra rất phức tạp với những phương thức thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt 

Đặc điểm về vị trí địa lý không chỉ ảnh hưởng đến tình hình các tội phạm 

về tàng trữ, vận chuyển, mua bán, chiếm đoạt trái phép chất ma túy trên địa bàn 

tỉnh nói chung mà còn có tác động trực tiếp đến tình hình các tội phạm về ma 

tuý ở một số địa phương nhất định trong tỉnh. 

Trong tỉnh Hoà Bình, huyện Mai Châu mà cụ thể là 2 xã Hang Kia và Pà 

Cò là những địa bàn tiếp giáp với huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La và có vị trí rất 

gần với nước bạn Lào. Do điều kiện về vị trí địa lý, sống ở nơi mà các tội phạm 

về ma tuý xẩy ra rất nhiều và có thể mang lại nguồn lợi nhuận cao hơn rất nhiều 

công việc làm nương, làm rẫy hàng ngày. Người dân sống ở địa bàn 2 xã này 

chủ yếu là người dân tộc H’Mông, vốn là những người có trình độ nhận thức và 

hiểu biết xã hội hạn chế, điều kiện kinh tế, xã hội khó khăn. Đã chịu những ảnh 

hưởng tiêu cực, hình thành trong họ tâm lý hám lợi, mong muốn làm giàu thật 

nhanh và vì vậy họ rất dễ bị lôi kéo, dụ dỗ vào con đường phạm các tội về tàng 

trữ, vận chuyển, mua bán trái phép hoặc chiếm đoạt chất ma túy. Đó là một 

trong những nguyên nhân chính lý giải tại sao, có một số lượng không nhỏ 

người dân tộc H’Mông sống ở địa bàn 2 xã Hang Kia và Pà Cò thuộc huyện Mai 

Châu bị xét xử về các tội phạm về tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép hoặc 

chiếm đoạt chất ma túy trong thời gian qua. 

Hoặc huyện Tân Lạc nơi có đường quốc lộ 6 chạy qua ở một vị trí rất đặc 

biệt là con đường duy nhất từ huyện Mộc Châu của tỉnh Sơn La và từ huyện Mai 

Châu của tỉnh về Hoà Bình với hai bên là núi cao và vực sâu rất thuận tiện cho việc 

kiểm tra và bắt giữ những đối tượng phạm tội về tàng trữ, vận chuyển, mua bán 

trái phép hoặc chiếm đoạt chất ma túy. Theo số liệu thống kê ở chương 1 đã cho 

thấy, trong 639 vụ án với 799 bị cáo thuộc thẩm quyền xét xử của Toà án nhân dân 

tỉnh Hòa Bình, các bị cáo bị bắt giữ tại địa bàn huyên Tân Lạc rất nhiều. Vì vậy 

huyện Tân Lạc trở thành một trong những địa bàn có số vụ án và số bị cáo phạm tội 
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về ma tuý nhiều nhất trong tỉnh trong khi thực tế Tân Lạc không phải là địa bàn có 

số lượng người ma tuý lớn và số bị cáo phạm tội về ma tuý cư trú trên địa bàn 

huyện Tân Lạc cũng không nhiều. 

 

Kết luận chương 2 

 Tại chương 2 Luận văn đã đề cập đến nguyên nhân và điều kiện của tình 

hình tội phạm tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép hoặc chiếm đoạt chất ma 

túy trên địa bàn tỉnh Hòa Bình từ năm 2011 đến 2015 và thực trạng công tác 

phòng, chống tội phạm này. Từ kết quả nghiên cứu đó có thể đánh giá kết quả 

đạt được, những thiếu sót, hạn chế trong công tác này trong thời gian qua trên 

địa bàn tỉnh. 

 Kết quả nghiên cứu tại chương 2 là cơ sở khoa học cho việc đề ra các giải 

pháp nâng cao hiệu quả phòng, chống tội tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái 

phép chất ma túy trên địa bàn tỉnh Hòa Bình trong thời gian tới. 
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Chương 3 

DỰ BÁO VÀ MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG     

TÁC PHÒNG, CHỐNG TỘI TÀNG TRỮ, VẬN CHUYỂN, MUA BÁN 

TRÁI PHÉP, CHIẾM ĐOẠT CHẤT MA TÚY TRÊN ĐỊA BÀN 

TỈNH HÒA BÌNH 

 

3.1. Dự báo tình hình tội phạm tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái 

phép hoặc chiếm đoạt chất ma tuý trên địa bàn Tỉnh Hoà Bình 

 3.1.1. Cơ sở dự báo 

Để có cơ sở dự báo tình hình tội phạm phải đi đến nghiên cứu một cách 

toàn diện, đầy đủ các dữ liệu trên cơ sở phân tích, tổng hợp, đánh giá thực trạng 

tình hình tội phạm tàng trữ, vận chuyển, mua bán, chiếm đoạt trái phép chất ma 

túy trên phạm vi toàn quốc hay trên phạm vi tỉnh, thành phố. Từ đó, có đánh giá, 

nhận xét đưa ra dự báo diễn biến tình hình tội phạm này trong thời gian tới, 

đồng thời đề ra biện pháp phòng ngừa tội phạm trong tương lai. 

Dự báo đúng tình hình tội phạm tàng trữ, vận chuyển, mua bán, chiếm 

đoạt trái phép chất ma túy có ý nghĩa rất lớn đối với công tác đấu tranh phòng, 

chống tội phạm này. Trên cở sở nghiên cứu phân tích tình hình tội phạm này 

trên địa bàn tỉnh cùng với sự phân tích điều kiện, kinh tế xã hội trong tỉnh cho 

phép đưa ra một số dự báo, như sau: 

Tỉnh Hòa Bình là một tỉnh miền núi phía bắc, điều kiện kinh tế, xã hội còn 

gặp nhiều khó khăn, trình độ dân trí còn thấp, người dân ít có điều kiện tiếp cận 

đến kiến thức pháp luật nên tình hình tội phạm về tàng trữ, vận chuyển, mua 

bán, chiếm đoạt trái phép chất ma túy vẫn đang diễn biến phức tạp. Số vụ, số bị 

cáo về tội phạm này vẫn diễn biến tăng, giảm không ổn định, tội phạm về tàng 

trữ, vận chuyển, mua bán, chiếm đoạt trái phép chất ma túy ngày càng được tổ 

chức chặt chẽ, phương thức hoạt động tinh vi, xảo quyệt, manh động, giữa các 

thành viên trong tổ chức có sự câu kết chặt chẽ, sự phân công phối hợp liên hoàn 
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giữa các đối tượng vận chuyển, mua bán và tiêu thụ, nên số lượng về các vụ tàng 

trữ, vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy ngày càng tăng cao kể cả số vụ 

và số bị cáo. 

Việt Nam là đất nước nằm trong vùng tam giác vàng về ma túy nên thời 

gian tới tình hình về loại tội phạm này sẽ ngày càng diễn biến phức tạp. Hiện 

nay, theo thống kế của Tòa án nhân dân và cơ quan điều tra thì loại tội phạm 

tàng trữ, vận chuyển, mua bán, chiếm đoạt trái phép chất ma túy còn kết hợp với 

loại tội phạm hình sự khác với quy mô hoạt động lớn, bọn tội phạm về tàng trữ, 

vận chuyển, mua bán, chiếm đoạt trái phép chất ma túy sẽ tiếp tục lôi kéo, dụ dỗ 

người dân vào con đường phạm tội. 

Phương thức hoạt động của tội phạm này thường xuyên thay đổi, việc 

mua bán diễn ra tinh vi, nhanh chóng, việc giao dịch được thay dần bằng những 

phương tiện điện tử hiện tại nhưđiện thoại, Email...gây khó khăn cho cơ quan 

điều tra trong việc phát hiện và điều tra. 

Tệ nạn ma túy nói chung và tội phạm tàng trữ, vận chuyển, mua bán, 

chiếm đoạt trái phép chất ma túy nói riêng đang trở thành hiểm họa, nỗi nhức 

nhối của toàn xã hội, tệ nạn ma túy gây ra nhiều tác hại trên tất cả các lĩnh vực 

kinh tế, văn hóa, xã hội. Đồng thời, đây là nguyên nhân ảnh hưởng nghiêm trọng 

đến sự ổn định xã hội, sự phồn vinh, phát triển kinh tế của đất nước. Vì vậy, việc 

đấu tranh tội phạm ma túy nói chung và tội phạm tàng trữ, vận chuyển, mua bán, 

chiếm đoạt trái phép chất ma túy đang trở thành một trong nhiệm vụ trọng tâm 

của cả Quốc gia trong thời gian sắp tới. 

Hiện nay, trong điều kiện kinh tế hội nhập, hoạt động của các tổ chức tội 

phạm về ma túy xuyên quốc gia trong khu vực đang có chiều hướng gia tăng 

theo hướng phức tạp và nguy hiểm hơn, tội phạm này sẽ lợi dụng chính sách mở 

cửa để phát triển tổ chức sản xuất, mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy. 

Việt Nam là một trong những quốc gia hiện nay đang chuyển mình gia nhập các 

tổ chức quốc tế, điều kiện kinh tế, xã hội của đất nước ngày càng phát triển thu 
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hút sự đầu tư của nước ngoài, bên cạnh những điểm tích cực thì chúng ta cũng 

đang phải đối mặt với những vấn đề phức tạp trong công tác quản lý tội phạm 

ma túy. Do đó, yêu cầu cấp bách hiện nay là phải có những giải pháp phòng 

ngừa đồng bộ các tội phạm nói chung và tội phạm ma túy nói riêng nhằm hạn 

chế tốiđa sự gia tăng loại hình tội phạm này. 

3.1.2. Nội dung dự báo 

Để có thể đưa ra các giải pháp phòng ngừa tội phạm phù hợp và có hiệu 

quả, ngoài việc nghiên cứu phân tích tình hình tội phạm và nguyên nhân của 

tội phạm còn một việc có ý nghĩa hết sức quan trọng đó là dự báo về nội dung 

tình hình tội phạm. 

* Về mức độ của tình hình tội tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép 

hoặc chiếm đoạt chất ma tuý  

Trong thời gian tới hoạt động phòng ngừa và đấu tranh chống tội phạm 

nói chung và các tội phạm về tàng trữ, vận chuyển, mua bán, chiếm đoạt trái 

phép chất ma túy nói riêng trên địa bàn tỉnh Hoà Bình sẽ được quan tâm 

nhiều hơn. Tuy nhiên, hoạt động tội phạm này vẫn tiềm ẩn diễn biến phức tạp 

với xu hướng gia tăng, phương thức, thủ đoạn ngày một tinh vi, xảo quyệt, 

phương tiện hiện đại, các đường dây ma bán, băng, ổ nhóm hoạt động ngày 

càng chuyên nghiệp, các mắt xích trong đường dây hoạt động có tổ chức, có 

sự móc nối chặt chẽ. 

Việc mua bán, sử dụng ma tuý nhỏ lẻ ngày càng tăng cao, đối tượng mua 

bán và sử dụng chủ yếu tập trung vàođộ tuổi vị thành niên, độ tuổi lao động, tỷ 

lệ tái nghiện vẫn còn có, hiệu quả cai nghiện và giáo dục sau cai nghiện vẫn còn 

thấp, điều nàyảnh hưởng nghiêm trọngđến tình hình an ninh trật tự, sự phát triển 

kinh tế trên địa bàn. 

* Về cơ cấu của tình hình tội phạm tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái 

phép chất ma tuý 
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Đối tượng phạm tội tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép chất ma tuý 

phần lớn vẫn trong độ tuổi 18 đến 35, thành phần phạm tội sẽđa dạng hơn, 

phong phú hơn, phức tạp hơn, chủ yếu vẫn tập trung vàođối tượng không có việc 

làm hoặc việc làm không ổnđịnh và giới tính tập trung vẫn là nam giới. 

Hiện nay, với sự phát triển nhanh của xã hội, hội nhập kinh tế với khu vực 

và thế giới là sự du nhập mặt tiêu cực vàođời sống, xã hội trong nước, kéo theo 

sự xuống cấp ở một bộ phận giới trẻ, lười lao động, thích hưởng thụ, đua đòi 

chạy theo vật chất, lợi nhuận gây khó khăn cho công tác tuyên truyền, giáo dục, 

công tác quản lý của cơ quan chức năng và chính quyền địa phương. 

* Về phương thức thực hiện tội phạm 

Người thực hiện tội phạm ngày càng có thủđoạn tinh vi xảo quyệt, áp 

dụng các biện pháp kỹ thuật hiệnđại trong phương tiện vận chuyển ma tuý, trong 

quá trình che giấu, nguỵ trang, cất giấu ma tuý che mắt cơ quan điều tra. 

Hiện nay, trong các vụán về ma tuý nói chung và vụán về tội phạm tàng 

trữ, vận chuyển, mua bán trái phép và chiếmđoạt trái phép chất ma tuý nói riêng 

đối tượng chủ mưu cầmđầu thường không xuất hiện mà thường thuê người vận 

chuyển, thuê người giao dịch hoặc có thể giao dịch qua điện thoại, qua Mail và 

giao dịch tiền qua ngân hàng. 

* Về địa bàn hoạt động 

Các tội phạm về tàng trữ, vận chuyển, mua bán, chiếm đoạt trái phép chất 

ma túy vẫn tập trung chủ yếu ở một số địa bàn như thành phố Hoà Bình, huyện 

Mai Châu, huyện Tân Lạc. Các đơn vị hành chính khác cũng có sự gia tăng 

nhưng với mức tăng thấp, xu hướng tăng mạnh hơn sẽ diễn ra ở  một số huyện 

như Lương Sơn, Lạc Sơn, Kim Bôi.  

Đây vẫn là nhữngđịa bàn tội phạm ma tuý xảy ra nhiều vì nhiều lý do 

như: vị tríđịa lý thuận lợi cho thực hiện tội phạm, dân trí thấp dễ dụ dỗ, 

kíchđộng, lôi kéo thực hiện hành vi phạm tội, đời sống khó khăn nên người dân 

muốn giầu nên nhanh chóng vàởđịa bàn này việc vận chuyển ma tuý sang biên 
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giới và sang tỉnh Sơn La, Điện Biên nơi có tụđiểm ma tuý lớn sẽ dễ dàng và 

thuận lợi hơn. 

3.2. Những giải pháp nâng cao hiệu quả phòng chống, tội phạm tàng trữ, 

mua bán, vận chuyển, chiếm đoạt chất ma tuý trên địa bàn Tỉnh Hoà Bình 

3.2.1. Giải pháp về kinh tế,  xã hội 

Như đã phân tích, một trong những yếu tố của tình hình kinh tế, xã hội là 

nguyên nhân làm phát sinh tội phạm nói chung và các tội phạm về tàng trữ, vận 

chuyển, mua bán trái phép hoặc chiếmđoạt chất ma tuýnói riêng. Chính vì vậy 

việc đề ra các giải pháp để loại trừ hay hạn chế sự tác động của nó đến việc phát 

sinh tội phạm nói chung và các tội phạm về tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái 

phép hoặc chiếmđoạt chất ma tuý nói riêng là điều có ý nghĩa hết sức quan trọng 

trong việc nâng cao hiệu quả của hoạt động phòng ngừa tội phạm nói chung và 

các tội phạm về tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép hoặc chiếmđoạt chất ma 

tuý nói riêng. 

Trong những năm tới để nâng cao hiệu quả của hoạt động phòng ngừa các 

tội phạm về tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép hoặc chiếmđoạt chất ma 

tuý, chúng ta phải có chiến lược, kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội phù hợp. 

Trong đó ưu tiên thực hiện một số nhiệm vụ kinh tế, xã hội có liên quan trực tiếp 

đến nguyên nhân của tội phạm và hạn chế những ảnh hưởng xấu, những tác 

động tiêu cực của quá trình phát triển kinh tế, xã hội. 

Để thực hiện được những điều đó, trước tiên chúng ta phải giải quyết tốt 

vấn đề việc làm cho người lao động. Bởi như đã phân tích tình trạng thất nghiệp, 

việc làm không ổn định thu nhập thấp là nguyên nhân làm phát sinh các tội 

phạm về tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép hoặc chiếmđoạt chất ma tuý. 

Để giải quyết được vấn đề này, bên cạnh việc tiếp tục có kế hoạch và chiến lược 

phát triển kinh tế, xã hội phù hợp để tạo thêm nhiều việc làm, chuyển đổi cơ cấu 

kinh tế, đẩy mạnh phát triển các ngành kinh tế công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp 

và thương mại, dịch vụ chúng ta phải quan tâm đến công tác hướng nghiệp dạy 
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nghề cũng như đào tạo nâng cao trình độ cho người lao động. Đối với các vùng 

nông thôn, vùng sâu, vùng cao, những vùng kinh tế nông nghiệp chiếm tỉ trọng 

lớn, người dân trông chờ chủ yếu vào nguồn thu từ sản xuất nông nghiệp, vì vậy 

việc đưa vào sản xuất, chăn nuôi những giống cây mới, những con vật nuôi mới 

với hiệu quả kinh tế cao như;  nhím, lợn rừng, dê núi, dế...là việc có nghĩa quan 

trọng. Bên cạnh đó phải quan tâm đến việc mở các lớp học, khoá học hay các 

buổi trao đổi hướng dẫn cho bà con về những kỹ thuật nuôi trồng và chăm sóc 

vật nuôi khoa học. Làm tốt được những điều đó sẽ giải quyết được khó khăn cho 

người dân về việc làm và thu nhập và có thể kéo họ ra hoặc tránh xa con đường 

phạm tội về ma tuý. 

Liên quan đến vấn đề việc làm chúng ta cần đặc biệt quan tâm đến những 

đối tượng có nguy cơ phạm các tội về tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép 

hoặc chiếmđoạt chất ma tuý cao, đó là những người nghiện ma tuý, những người 

mới cai nghiện và những người dân sống ở các vùng có điều kiện kinh tế, xã hội 

đặc biệt khó khăn và dễ bị lôi kéo vào con đường phạm tội. 

Bên cạnh việc đẩy mạnh phát triển kinh tế, xã hội, giải quyết vấn đề 

việc làm, việc khắc phục, hạn chế những tác động tiêu cực của quá trình phát 

triển kinh tế, xã hội cũng có ý nghĩa rất quan trọng. Để làm được điều đó, 

ngoài việc các nhà hoạch định chính sách phải quan tâm ngay từ khi hoạch 

định chính sách, chiến lược phát triển kinh tế, xã hội. Chúng ta phải tăng 

cường các biện pháp nhằm loại trừ hay hạn chế sự tác động của những mặt 

tiêu cực đó. Để thực hiện được điều đó cần thực hiện nghiêm chỉnh các quy 

định về đăng ký kinh doanh, điều kiện kinh doanh các lĩnh vực nhạy cảm, dễ 

nảy sinh tệ nạn xã hội nói chung và tệ nạn ma tuý nói riêng như; nhà hàng, 

khách sạn, quán bar, karaoke, mát xa... thường xuyên kiểm tra, giáp sát đảm 

bảo các cơ sở kinh doanh này hoạt động có trật tự, lành mạnh và chấp hành 

đúng và đầy đủ các quy định của pháp luật.  
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Cùng với việc giải quyết tốt vấn đề phát triển kinh tế, xã hội, chúng ta 

phải chú ý đến việc nâng cao đời sống tinh thần cho người dân. Việc đẩy mạnh 

xây dựng các khu vui chơi giải trí, các trung tâm sinh hoạt cộng đồng để thu hút 

người dân vào nhưng sinh hoạt văn hoá lành mạnh là điều hết sức có ý nghĩa. 

Nó có thể giúp cho các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là lứa tuối thanh thiếu niên 

tránh xa các tệ nạn xã hội trong đó có ma tuý. 

Kế hoạch, chiến lược phát triển kinh tế, xã hội và việc giải quyết tốt các 

vấn đề xã hội cần được thực hiện đồng bộ trên phạm vi toàn tỉnh, tuy nhiên cần 

chú trọng hơn đến một số địa bàn như thành phố Hoà Bình và huyện Mai Châu 

là những nơi mà những yếu tố liên quan đến điều kiện kinh tế, xã hội đang có 

ảnh hưởng rất lớn đến việc làm phát sinh các tội phạm về tàng trữ, vận chuyển, 

mua bán trái phép hoặc chiếmđoạt chất ma tuý và cần chú ý đến đặc điểm của 

từng địa bàn để có kế hoạch, chính sách phù hợp. Đối với thành phố Hoà Bình 

cùng với việc tiếp tục đẩy mạnh phát triển kinh tế, xã hội, vấn đề cần được quan 

tâm hàng đầu là hạn chế sự tác động của những yếu tố tiêu cực mặt trái của quá 

trình phát triển kinh tế, xã hội, hướng nghiệp, dạy nghề, đào tạo nâng cao trình 

độ, giải quyết vấn đề việc làm cho người lao động đặc biệt là những đối tượng 

có nguy cơ phạm tội về ma tuý cao. Đối với huyện Mai Châu và một số huyện 

vùng cao, vùng sâu khác vấn đề trước mắt là đẩy mạnh phát triển kinh tế, xã hội, 

nâng cao thu nhập và đời sống văn hoá, tinh thần cho người dân. 

3.2.2. Giải pháp về văn hoá, giáo dục và tuyên truyền, giáo dục phòng 

ngừa tội phạm tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép, chiếm đoạt chất ma túy 

Các yếu tố như trình độ học vấn thấp, hiểu biết xã hội hạn chế, môi trường 

văn hoá giáo dục không tốt, các phong tục tập quán lạc hậu đóng vai trò là 

nguyên nhân làm phát sinh các tội phạm về tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái 

phép hoặc chiếmđoạt chất ma tuý. Vì vậy việc đưa ra các giải pháp để hạn chế 

hay lạo trừ sự tác động của các yếu tố này có thể nâng cao hiệu quả của hoạt 
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động phòng ngừa các tội phạm về tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép hoặc 

chiếmđoạt chất ma tuý. 

Cùng với việc giải quyết tốt vấn đề kinh tế, xã hội, tỉnh Hoà Bình cần 

phải thực hiện tốt các công tác; xáo mù chữ, phổ cập giáp dục tiểu học tiến tới 

phổ cập giáo dục trung học cơ sở. Trong giáo dục cần đổi mới phương thức, 

nâng cao chất lượng giảng dạy, nhà trường không chỉ quan tâm đến việc dạy 

văn hoá mà phải chú ý nhiều hơn đến việc giáo dục về lối sống, tác phong và 

đạo đức cho học sinh. Đặc biệt cần đưa việc tuyên truyền, giáo dục về tác hại 

của ma tuý và quy định của pháp luật vào trong chương trình học phù hợp với 

từng cấp học, tổ chức các buổi sinh hoạt ngoại khoá nhằm hướng các em đến 

văn hoá, lối sống lành mạnh, hiểu rõ tác hại của ma tuý, những quy định của 

pháp luật và tránh xa việc tệ nạn ma tuý. Bên cạnh đó việc đầu tư cơ sở vật 

chất, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ của đội ngũ giáo viên, có chính 

sách thu hút những người có năng lực đi công tác ở những vùng đặc biệt khó 

khăn cũng có ý nghĩa rất quan trọng. Để làm được điều đó trách nhiệm lớn 

nhất thuộc về các cấp chính quyền và hệ thống các cơ quan chuyên môn cụ 

thể là Sở giáo dục đào tạo và các phòng giáo dục đào tạo của các huyện trong 

tỉnh, tuy nhiên cũng rất cần có sự phối hợp của các ban ngành, đoàn thể có 

liên quan như đoàn thành niên, hội phụ nữ, ... 

 Để tạo dựng một môi trường tốt giúp cho việc hình thành nhân cánh tốt 

cho tầng lớp thành thiếu niên, ngoài việc cải thiện môi trường nhà trường phải 

tính đến cả môi trường gia đình và môi trường xã hội. Điều đó không phải là 

trách nhiệm của riêng ai mà là trách nhiệm của toàn xã hội, cần có sự phối hợp 

chặt chẽ giữa gia đình, nhà trường và xã hội trong việc giáo dục, quản lý con cái 

giúp cho việc hình thành những phẩm chất tâm lý tích cực trong tầng lớp thanh 

thiếu niên. Hiện còn một bộ phận người dân chưa hiểu đúng về vấn đề này vì 

vậy việc tổ chức những buổi hội thảo giữa đại diện gia đình, nhà trường bàn về 

việc phối hợp nuôi dạy các em học sinh là điều cần thiết. Qua những buổi hội 
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thảo như vậy có thể giúp các bậc phụ huynh có nhận thức đũng hơn về nghĩa vụ, 

trách nhiệm của mình và có cánh nuôi dạy con cái phù hợp hơn. 

Công tác tuyên truyền, giáo dục phòng ngừa ma tuý cần được quan tâm 

đúng mức hơn, thực hiện thường xuyên, có trọng điểm và hiệu quả hơn không 

chỉ tập trung ở thành phố, thị trấn mà chú ý nhiều hơn đến những trọng điểm 

cần tuyên truyền như; các xã vùng cao vùng sâu, đặc biệt là các xã thuộc địa 

bàn huyện Mai Châu, các trung tâm cai nghiện, trại tạm giam. Nội dung và 

phương pháp tuyên truyền cũng cần được thay đổi để cuốn hút hơn, gần gũi 

và dễ hiểu hơn đối với đối tượng cần tuyên truyền. Để làm được điều đó 

ngoài việc phải đầu tư về cơ sở vật chất, trang thiết bị vấn đề con người cần 

được đặc biệt quan tâm. Có kế hoạch bổ sung những cán bộ có năng lực, có 

trình độ chuyên môn đáp ứng được yêu cầu cũng như cho cán bộ đi học, đi 

đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ và cập nhật những kiến thức 

mới là điều hết sức cần thiết. 

Đối với bộ phận người dân tộc H’Mông vốn đã quen với tập quán trồng 

cây thuốc phiện và sử dụng thuốc phiện cần được đặc biệt quan tâm chú ý. Hoạt 

động tuyên truyền giáo dục phòng chống tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái 

phép hoặc chiếmđoạt chất ma tuý phải từng bước giúp họ nhận ra tác hại của ma 

tuý cũng như những quy định của pháp luật để họ dần thay đổi phong tục tập 

quán lạc hậu của mình. 

Trên đây là những giái pháp về văn hoá, giáo dục và tuyên truyền phòng 

chống ma tuý, để có thể phát huy tốt hiệu quả cần phải thực hiện đồng bộ các 

giái pháp, trên tất cả các địa bàn và có sự quan tâm chú ý hơn đến những địa bàn 

trọng điểm liên quan đến các tội phạm về tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái 

phép hoặc chiếmđoạt chất ma tuý. 
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3.2.3. Giải pháp liên quan đến hoạt động quản lý Nhà nước về an ninh 

trật tự 

Đối với công tác quản lý địa bàn và nhân khẩu, cần nhận thức đúng đắn ý 

nghĩa vai trò của hoạt động này. Đẩy mạnh việc thực hiện và nâng cao hiệu quả 

của công tác này. Thực hiện nghiêm túc các quy định về đăng ký thường trú, 

tạm trú thường xuyên kiểm tra và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Để có 

thể nắm bắt được kịp thời số lượng và  biến động của những người lao động tạm 

trú trên địa bàn, đặc biệt là những đối tượng làm nghề tự do, đối tượng nghiện 

ma tuý, gái mại dâm...và có phương án quản lý thích hợp. Để làm được điều đó 

bên cạnh việc trang bị, cải tạo cơ sở vật chất, tăng cường đội ngũ cán bộ phải 

chú ý đến việc chấn chỉnh về nhận thức, phẩm chất đạo đức của đội ngũ cán bộ 

và thực hiện tốt việc tác tuyên truyền, giáo dục để người dân nhận thức được 

tầm quan trọng của hoạt động quản lý địa bàn và nhân khẩu, từ đó có ý thức 

chấp hành tốt hơn. 

Những địa bàn phức tạp như thành phố Hoà Bình, huyện Mai Châu và các 

khu vực khai thác vàng tại các huyện Lương Sơn, Kim Bôi, Lạc Sơn cần phải có 

sự quan tâm đặc biệt về hoạt động quản lý nhân khẩu và nắm bắt địa bàn. Các cơ 

quan có trách nhiệm, cụ thể là lực lượng công an cần nắm vững địa bàn và 

những đối tượng liên quan đến ma tuý. Tăng cường hoạt động kiểm tra hành 

chính, tuần tra dân phòng, kiên quyết triệt phá những địa bàn, những tụ điểm 

nhức nhối về ma tuý. 

Việc quản lý đối với các cơ sở kinh doanh nhà hàng, khách sạn, nhà nghỉ, 

các trung tâm vui chơi giải trí cần được tăng cường. Thông qua hoạt động kiểm 

tra định kỳ và đột xuất, kịp thời phát hiện những sai phạm để xử lý và chấn 

chỉnh kịp thời. Cùng với đó việc tuyên truyền, giáo dục vận động người làm chủ 

các cơ sở kinh doanh này chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật, 

cam kết không kinh doanh và chứa chấp việc mua bán và sử dụng trái phép chất 

ma tuý. 
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3.2.4. Giải pháp về hoạt động cai nghiện ma túy 

Trước tiên tỉnh Hoà Bình phải tăng cường đầu tư cơ sở vật chất phục vụ 

cho việc cai nghiện ma tuý. Việc có một cơ sở dành riêng cho việc cai nghiện 

ma tuý là điều rất cần thiết. Bởi số lượng người nghiện của tỉnh là quá cao so với 

khả năng tiếp nhận của hai cơ sở lao động và chữa bệnh xã hội hiện tại hiện tại. 

Nếu như chưa có điều kiện để xây mới thì việc đầu tư mở rộng nâng cao khả 

năng tiếp nhận của các trung tâm cũ cũng là giải pháp cần thiết. Cùng với đó 

việc đào tạo, tập huấn nâng cao trình độ cho đội ngũ cán bộ làm công tác cai 

nghiện và việc đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị, thuốc điều trịphục vụ cho 

việc cai nghiện cũng là những công việc cần thiết trước mắt. 

Hoạt động tuyên truyền, giáo dục về tác hại của ma tuý, quy định của 

pháp luật cần được quan tâm và thực hiện có thường xuyên với nội dung và 

phương pháp phù hợp để giúp cho người nghiện có thể nhận thức được và cai 

nghiện hiệu quả. Việc hướng nghiệp, dạy nghề cho các đối tượng cai nghiện cần 

được quan tâm đúng mức, thực hiện đa dạng hoá các ngành nghề đào tạo để 

người cai nghiện có thể lựa trọn được nghề phù hợp với năng lực của bản thân 

và phù hợp với nhu cầu của xã hội. 

Trong điều kiện các cơ sở cai nghiện chưa đủ khả năng tiếp nhận được hết 

số người nghiện của tỉnh thì việc thực hiện các hình thức cai nghiện tại cộng 

đồng và gia đình có ý nghĩa rất quan trọng. Vì vậy cần vận động, tuyên truyền, 

giáo dục cho người nghiện và gia đình họ cũng như cộng đồng xã hội nhận thức 

được ý nghĩa và tầm quan trọng của nó. Khi thực hiện cai nghiện tại gia đình và 

cộng đồng cần tuân thủ đúng thời gian, thực hiện đúng và đầy đủ các bước theo 

như hướng dẫn. 

Liên quan đến hoạt động cai nghiện, việc quản lý người nghiện sau khi cai 

và giúp họ tái hoà nhập cộng đồng có ảnh hưởng rất lớn đến tỉ lệ tái nghiện. Cần 

tăng cường quản lý người nghiện sau cai, giúp họ tránh xa môi trường có ma 

tuý, hạn chế việc họ tiếp xúc với những người nghiện ở ngoài xã hội. Không 
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phân biệt đối xử, tạo điều kiện bố chí việc làm phù hợp với khả năng và ngành 

nghề họ đã được học. Chỉ khi làm tốt được những việc đó thì mới có thể nghĩ 

đến việc giảm tỉ lệ tái nghiện. 

3.2.5. Giải pháp tăng cường hiệu quả của hoạt động đấu tranh chống tội 

phạm về tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép hoặc chiếm đoạt chất ma tuý 

Thứ nhất, các cơ quan chịu trách nhiệm chính trong hoạt động đấu tranh 

chống tội phạm như công an, viện kiểm sát, toà án cần được quan tâm đầu tư về 

con người, cơ sở vật chất kỹ thuật, kinh phí hoạt động. Trong đó vấn đề cần 

được quan tâm hàng đầu là vấn đề con người. Việc bổ sung lực lượng cán bộ kết 

hợp với đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, bản lĩnh 

chính trị và phẩm chất đạo đức là điều có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. 

Thứ hai, giữa các cơ quan công an, viện kiểm sát và toà án cần có sự phối 

hợp chặt chẽ trong hoạt động đấu tranh chống tội phạm nói chung và các tội 

phạm về tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép hoặc chiếmđoạt chất ma tuý 

nói riêng. Chú trọng đến công tác rút kinh nghiệm, trao đổi thông tin giữa các 

ngành để thống nhất về nhận thức và áp dụng đúng đắn pháp luật, không xử lý 

oan và không bỏ lọt tội phạm, hạn chế đến mức thấp nhất việc trả hồ sơ điều tra 

bổ sung và huỷ, cải sửa án. 

Từ năm 2011 ngành Toà án nhân dân tỉnh Hoà Bình đã duy trì được việc 

tổ chức giao ban theo quý trong toàn ngành. Thành phần tham dự là đại diện 

lãnh đạo của toà án nhân dân cấp huyện, đại diện lãnh đạo Toà án nhân dân tỉnh, 

đại diện các toà chuyên trách và các phòng ban chuyên môn của Toà án nhân 

dân tỉnh. Nội dung chính được đề cập trong các buối giao ban là: Tổng kết, đánh 

giá công tác chuyên môn đã thực hiện trong quý của toàn ngành, một nội dung 

cũng rất được chú trọng đó là trao đổi rút kinh nghiệm về công tác chuyên môn 

nghiệp vụ qua những vụ việc, những tình huống cụ thể đã và đang trong quá 

trình giải quyết. Hoạt động này đã và đang phát huy hiệu quả rất lớn trong việc 

nâng cao chất lượng giải quyết án của ngành toà án tỉnh Hoà Bình. Chính vì vậy 
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việc tổ chức các buổi giao ban theo tháng hoặc quý đối với các ngành công an 

và kiểm sát cũng là rất cần thiết trong việc nâng cao chất lượng giải quyết án, áp 

dụng đúng và thống nhất pháp luật. Cùng với đó các ngành công an, kiểm sát và 

toà án có thể tổ chức các buổi giao ban ba ngành trong phạm vi toàn tỉnh để có 

thể trao đổi, rút kinh nghiệm, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho đội 

ngũ cán bộ, chiến sỹ. 

Thứ ba, lực lượng công an là lực lượng chủ đạo trong việc phát hiện, điều 

tra các tội phạm về ma tuý cần nắm chắc tình hình các tội phạm về tàng trữ, vận 

chuyển, mua bán trái phép hoặc chiếmđoạt chất ma tuý trên địa bàn, đặc biệt là 

những địa bàn những tụ điểm nhức nhối về ma tuý. Chủ động lập phương án 

triệt phá những ổ nhóm, tụ điểm buôn bán và sử dụng trái phép chất ma tuý. Có 

phương án nắm thông tin, bắt giữ các đối tượng phạm tội về tàng trữ, vận 

chuyển, mua bán trái phép hoặc chiếmđoạt chất ma tuý đã có quyết định truy nã 

hiện vẫn đang lẩn trốn tại địa phương. 

Tăng cường sự phối hợp hoạt với cơ quan công an của các tỉnh phía tây 

bắc và tỉnh Thanh Hoá đặc biệt là tỉnh Sơn La,lập các chuyên án bóc gỡ các 

đường dây vận chuyển, mua bán trái phép chất ma tuý liên tỉnh. Việc tăng cường 

phối hợp không chỉ dừng lại ở cơ quan công an cấp tỉnh trong việc phối hợp 

thực hiện các chuyên án lớn mà quan trọng hơn là sự phối hợp giữa công an xã 

và công an huyện của các xã và các huyện giáp danh. Cụ thể là giữa Công an 

huyện Mai Châu của tỉnh Hoà Bình và Công an huyện Mộc Châu của tỉnh Sơn 

La; Công an các xã Hang Kia, Pà Cò của huyện Mai Châu, tỉnh Hoà Bình với 

Công an xã Lóng Luông của huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La.  

Thứ tư,cần chú trọng đến viêc tuyên truyền vận động người dân cung cấp 

thông tin, tin báo về tội phạm nói chung và các tội phạm về tàng trữ, vận 

chuyển, mua bán trái phép hoặc chiếmđoạt chất ma tuý nói riêng, cùng với đó 

phải có phương án giữ bí mật và bảo vệ an toàn cho người cung cấp thông tin, 

nâng cao hiệu quả tiếp nhận và xử lý các tin báo. Làm được những điều đó chắc 
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chắn sẽ nâng cao hiệu quả của hoạt động phát hiện điều tra tội phạm về tàng trữ, 

vận chuyển, mua bán trái phép hoặc chiếmđoạt chất ma tuý nói riêng và tội 

phạm ma tuý nói chung. 

 

Kết luận chương 3 

Trên cơ sở phân tích tình hình, nguyên nhân của tội phạm tàng trữ, vận 

chuyển, mua bán trái phép hoặc chiếm đoạt chất ma túy trên địa bàn tỉnh Hòa 

Bình và các chủ trương, chính sách của địa phương, tại chương 3 đã đi sâu làm 

rõ cơ sở, nội dung dự báo về tình hình tội phạm, từ đó có những nhận xét, đánh 

ra và đưa ra dự báo sát hợp về tình hình tội phạm trong thời gian tới, đồng thời 

đề ra các giải pháp phòng ngừa tội phạm tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái 

phép hoặc chiếm đoạt chất ma túy đạt hiệu quả. Các giải pháp được đưa ra phải 

có tính đồng bộ, toàn diện và đặc thù của từng địa bàn, từng đối tượng. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



62 

 

KẾT LUẬN 

 

Trong những năm gần đây cùng với cả nước tỉnh Hoà Bìnhđang phảiđối 

mặt với những khó khăn, thánh thức và tính nguy hiểm, phức tạp của các loại tội 

phạm, trong đó tội tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép, chiếm đoạt chất ma 

tuý là mộtđiển hình. 

Với những biện phápđấu tranh của các cơ quan điều tra, viện kiểm sát, 

toàán và chính quyền địa phương trong những năm qua trên địa bàn tỉnh số vụ, 

số bị cáo về tội phạm này có sự giảmđáng kể. Tuy nhiên, xét về tổng thể tội 

phạm tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép chất ma tuýđang có chiều hướng 

gia tăng cả về số vụ, số bị cáo phạm tội với tỷ lệ tái phạm nguy hiểm ngày càng 

cao. Các tội phạm về TTTPMT không chỉ chiếm tỉ lệ lớn trong tổng số tội phạm 

xẩy ra trên địa bàn tỉnh Hòa Bình mà còn đóng vai trò là nguyên nhân, nguồn 

gốc của nhiều tội phạm khác. Nguy hiểm hơn tệ nạn ma tuý nói chung và các tội 

phạm về ma tuý nói riêng đã bắt đầu xâm nhập vào mọi tầng lớp trong xã hội 

trong đó có tầng lớp thanh thiếu niên và phụ nữ. Đã có dấu hiệu hình thành 

những đường dây mua bán, vận chuyển ma tuý liên tỉnh với số lượng lớn, bọn 

tội phạm được trang bị phương tiện hiện đại và vũ khí nóng, ngày càng manh 

động và liều lĩnh, sẵn sàng chống trả quyết liệt lực lượng chức năng khi bị phát 

hiện và vây bắt. Bên cạnh đó những ổ nhóm mua bán, sử dụng trái phép chất ma 

tuý đã hính thành gây nhức nhối trong dư luận.  

Các yếu tố đóng vai trò là nguyên nhân của các tội phạm về tàng trữ, vận 

chuyển, mua bán trái phép, chiếm đoạt chất ma túy trên địa bàn tỉnh Hoà Bình 

cũng là những yếu tố đóng vai trò là nguyên nhân của các tội phạm về tội  phạm 

tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép, chiếm đoạt chất ma túy trên phạm vi 

toàn quốc, tuy nhiên trong phạm vi tỉnh Hoà Bình những yếu tố này và sự tương 

tác giữa các chúng có những nét đặc thù, riêng biệt.Những nguyên nhân chủ yếu 

được xác định là: nguyên nhân liên quan đến vị trí địa lý; nguyên nhân liên quan 
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đến điều kiện kinh tế, xã hội; nguyên nhân liên quan đến văn hoá, giáo dục và 

hoạt động tuyên truyền phòng chống ma tuý; nguyên nhân liên quan đến hoạt 

động quản lý nhà nước về an ninh trật tự; nguyên nhân liên quan đến hoạt động 

cai nghiện ma tuý; nguyên nhân liên quan đến quy định của pháp luật; nguyên 

nhân liên quan đến hoạt động đấu tranh chống tội phạm. 

Qua việc phân tích thực trạng, diễn biến, cơ cấu, tính chất, nguyên nhân 

của các tội phạm về tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép, chiếm đoạt chất ma 

túy trên địa bàn tỉnh Hoà Bình trong thời gian qua cùng với việc xem xét đến xu 

hướng vận động của tội phạm nói chung trên địa bàn tỉnh Hoà Bình chúng tôi 

đưa ra dự báo: Tình hình các tội phạm về tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái 

phép, chiếm đoạt chất ma túy trên địa bàn tỉnh Hoà Bình vẫn giữ xu hướng tăng 

với tính chất, mức độ nguy hiểm cho xã hội ngày càng tăng và sẽ chỉ có dấu hiệu 

được kiềm chế vào những năm cuối trong vòng 5 năm tới. 

Để có thể nâng cao hiệu quả của hoạt động phòng ngừa các tội phạm về 

tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép, chiếm đoạt chất ma túy tỉnh Hoà Bình 

cần quan tâm hạn chế và tiến đến loại trừ sự tác động của những yếu tố đóng vai 

trò là nguyên nhân của các tội phạm về ma tuý.  Trong phạm vi nghiên cứu của 

đề tài chúng tôi đưa ra một số giải pháp hướng đến việc hạn chế và loại trừ 

những yếu tố đó. Để hoạt động phòng ngừa các tội phạm về TTTPCMT thực sự 

phát huy được hiệu quả, những giải pháp đưa ra cần được thực hiện đồng bộ, 

thường xuyên và triệt để.  
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