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LUẬT
PHÒNG, CHÓNG MA TÚY

Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
Quốc hội ban hành Luật Phòng, chống ma tủy.

Chương I 
NHỮNG QUY ĐINH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
Luật này quy định về phòng, chống ma túy; quản lý người sừ dụng trái 

phép chất ma túy; cai nghiện ma túy; trách nhiệm của cá nhân, gia đình, cơ 
quan, tổ chức trong phòng, chống ma túy; quản lý nhà nước và hợp tác quốc tế 
về phòng, chống ma túy,

Điều 2* Giải thích từ ngữ
Trong Luật này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau;

L Chất ma tủy là chất gây nghiện, chất hưcmg thần được quy định ừong 
danh mục chất ma túy do Chính phủ ban hành,

2. Chất gây nghiện là chát kích thích hoặc ức chế thần kinh, dễ gây tình 
trạng nghiện đối với người sử đụng*

3, Chắt hướng thần là chất kích thích hoặc ức chế thần kình hoặc gây ảo 
giác, nếu sử dụng nhiều lần có thể dẫn tới tình trạng nghiện đối với người sử dụng.

4» Tiền chát là hỏa chất không thề thiếu đuợc trong quá trình điều chế, sản 
xuất chất ma túy được quy đinh ừong danh mục tiền chất do Chính phủ ban hành.

5. Thuếc thú y có chứa chất ma tủy, tiền chất là thuốc thú y có chứa các 
chất được quy định tại các khoản 2,3 và 4 của Điều này.

6. Cây có chứa chất ma túy là cây thuốc phiện, cây côca, cây cần sa và các 
loại cây khác có chứa chất ma tứy do Chính phủ quy định.

7. Phòng, chống ma túy là phòng ngừa, ngăn chặn, đấu tranh chống tội 
phạm và tệ nạn ma tủy; kiểm soát các hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy.

8. Tệ nạn ma tủy là việc sừ dụng trái phép chất ma túy, nghiện ma túy và 
các hành vi vi phạm pháp luật về ma túy mà chưa đến mức hoặc không bị truy 
cứu trách nhiệm hình sự.



9. Kiểm soát các hoạt động hợp pháp ỉiên quan đến ma túy là việc cho 
phép, theo dõi, kiểm tra, gỉám sát các hoạt động hợp pháp liên quan đến ma tủy 
và phòng ngừa, ngăn chặn việc lợi dụng các hoạt động đó vào mục đích khác.

10. Người sừ dụng trái phép chất ma tủy là người có hành vi sử dụng chất 
ma túy mà không được sự cho phép của người hoặc cơ quan chuyên môn có 
thẩm quyền và xét nghiệm chất ma túy trong cơ thể có kết quả dưang tính.

11. Xét nghiệm chất ma tủy trong cơ thế là việc thực hiện các kỹ thuật 
chuyên môn nhằm xác định chất ma túy trong cơ thể thông qua mẫu nước tiểu, 
mẫu máu hoặc các mẫn vật khác của cơ thể người.

12. Người nghiện ma tủy là người sử dụng chất ma túy, thuốc gây nghiện, 
thuốc hướng thần và bị lệ thuộc vào các chất này.

13. Cai nghiện ma tủy là quá trình thực hiện các hoạt động hỗ trợ về y tế, 
tâm lý, xã hội, giúp người nghiện ma túy dừng sử dụng chất ma túy, thuốc gây 
nghiện, thuốc hưóng thần, phục hồi thề chất, tinh thần, nâng cao nhận thức, thay 
đoi hành vi đe chấm đứt việc sử đụng ưẫĩ phép các chất này.

14. Cơ sở cai nghiện ma tủy là cơ sở được thành lập để thực hiên đầy đủ 
quy trình cai nghiện theo quy định của Luật này, bao gồm cơ sở caỉ nghiện ma 
túy công lập và cơ sở cai nghiện ma túy tự nguyện.

Điều 3. Chính sách của Nhà nước về phòng, chổng ma túy
L lliực hiện đồng bộ các biện pháp phòng, chống ma túy; kết hợp với 

phòng, chống EĨTV/AIDS và các tệ nạn xã hội khác.

2. Tăng cường hoạt động tuyên truyền, giáo dục về công tác phòng, chống 
ma túy; khuyên khích tổ chức, cá nhân tham gia tuyên truyền, giáo dục phòng, 
chống ma túy.

3. Ưu tiên nguồn lực phòng, chống ma túy cho vùng đồng bào dân tộc 
thiểu số và miền núi, vừng sâu, vùng xa, hải đảo, khu vực biên giới và địa bàn 
phức tạp về ma túy.

4. Cán bộ, chiến sĩ thuộc cơ quan chuyên ừách phòng, chống tộỉ phạm về 
ma túy5 người làm công tác cai nghiện ma túy trong các cơ sở cai nghiện ma túy 
công lập được hưởng chế độ, chính sách ưu đãi phù hợp với tỉnh chất nhiệm vụ, 
địa bàn hoạt động theo quy đinh của Chính phủ.

5. Bảo vệ, hỗ trợ cá nhân, gia đình, cơ  quan, tồ chức tham gia phòng, 
chống ma túy.

6- Quản lý chặt chẽ người sử dụng trái phép chất ma túy, người nghiện ma 
túy; khuyến khích người nghiện ma túy tự nguyện cai nghiện ma túy, điều trị 
nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế; khuyến khích cá nhân,
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gia đình, cơ quan, tồ chức tham gia, hỗ trợ hoạt động cai nghiện ma túy, quản lý 
sau cai nghiện ma túy.

7. Bảo đàm kinh phí cai nghỉện ma túy bẳt buộc; hỗ trợ kinh phi cai 
nghiện ma túy tự nguyện, kinh phí quản lý sau cai nghiện ma túy.

8. Tổ chức, cá nhân trong nước và ngoài nước đầu tư vào hoạt động cai 
nghiện ma túy, hỗ trợ quản lý sau cai nghiện ma túy, phòng, chống tái nghiện 
ma túy được miễn, giảm tiền thuê đất, thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định 
của pháp luật.

9. Khuyển khích nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ và ứng dụng 
công nghệ cao trong phòng, chống ma túy.

10. Khen thưởng cá nhân, tổ chức, cơ quan có thành tích trong phòng, 
chống ma túy.

Điều 4. Nguồn tài chính cho phòng, chống ma túy
1. Ngân sách nhà nước*
2. Nguồn tài trợ, viện trợ, đầu tư, tặng cho của tổ chức, cá nhân trong 

nước và ngoài nước.
3. Chi trả của gia đình, người nghiện ma túy.
4. Các nguồn tài chính hợp pháp khác,
Điều 5. Các hành vi bị nghiêm cấm
1. Trồng cây có chứa chất ma túy, hướng dẫn trồng cây có chứa chất ma túy.
2. Nghiên cứu, gi ám định, kiểm nghiệm, kiểm định, sản xuất, tàng trữ, 

¥ậa -chuyển, bảo quản, íầĩi iĩữ, mua -pkâỉì phối, xử lý, trao ềầi, xuểt khầtì, 
nhập khẩu, tạm nhập, tái xuất, tạm xuất, tái nhập, quá cảnh trái phép chất ma 
túy? tiền chất, thuốc gây nghiện, thuốc hưcmg thần, thuốc tiền chất, nguyên liệu 
làm thuốc là dược chất gây nghiện, dược chất hướng thần, tiền chất dùng làm 
thuốc, ửiuốc thú y có chứa chất ma túy, tiền chất.

3. Chiếm đoạt chất ma túy, tiền chất, thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, 
thuốc tiền chất, nguyên liệu làm thuốc là dược chất gây nghiện, dược chất hướng 
thần, tiền chất dừng làm thuốc, thuốc thú y có chứa chất ma túy, tiền chất.

4. Giao nhận, quàn lý, kiểm soát, lưu giữ, cấp phát, bảo quản chất ma túy, 
tiền chất trái quy đmh của pháp luật; cho phép người sử dụng chất ma tủy, thuốc 
gây nghiện hoặc thuốc hướng thần tó i quy định của pháp luật.

5. Sử dụng, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy; cưỡng bức, lôi kéo 
người khác sử dụng trái phép chất ma túy; chứa chấp, hỗ trạ việc sử dụng trái 
phép chất ma túy.
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6. Sản xuất, tàng trữ, vận chuyển, mua bán phương tiện, dụng cụ đùng vào 
việc sản xuất hoặc sử dụng ư ii phép chất ma túy.

7. Chống lại hoặc cản ứở việc xét nghiệm chất ma túy trong cơ thể, xác 
định tình trạng nghiện ma túy, quản lý người sử dụng tráỉ phép chất ma túy, cai 
nghiện ma túy, quàn lý sau cai nghiện ma túy.

8. Trả thù hoặc cản ữở người thực thi nhiệm vụ phòng, chống ma túy, 
người tham gia phòng, chống ma túy.

9. Lợi dụng chức vụ, quyền hạn, nghề nghiệp để vi phạm pháp luật về 
phòng, chống ma túy.

10. Hướng dẫn sản xuất, hướng dẫn sử dụng trái phép chát ma túy; quảng 
cáo, tiếp thị chất ma túy.

11* Kỳ thị người sử dụng ưái phép chất ma túy, người cai nghỉện ma túy, 
người sau cai nghiện ma túy,

12. Các hảnh vi bị nghiêm cấm khác dừ luật định liên quan đếrr ma túy.

Chương n
TRÁCH NHIỆM PHÒNG, CHỐNG MA TÚY

Điều 6. Trách ũhỉệm của cá nhân, gia đình
1- Tuyên truyền, giáo dục thành viên trong gia đinh, người thân về tác hại 

của ma túy và thực hiện quy định của pháp luật về phòng, chống ma túy; quản lý, 
ngăn chặn thành viên trong gia đinh vi phạm pháp luật về phòng, chống ma túy.

2. Thực hiện đúng chỉ định của người có thẩm quyền về sử dụng thuốc gây 
nghiện, thuốc hướngthầtt, thtiốctrền chất, thuốc thú y có chứa chất ma táy , tiền chất.

3. Hợp tác với cơ quan chức năng trong đấu tranh với tội phạm và tệ nạn 
ma túy; tham gia hỗ trợ hoạt động cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình, 
cộng đồng, cai nghiện ma túy tại cơ sở cai nghỉện ma túy và điều trị nghiện các 
chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế; theo dõi, giúp đỡ người sau cai 
nghiện ma túy hòa nhập cộng đồng; phòng, chống tái nghiện ma túy.

4. Cung cấp kịp thời thông tin về tội phạm, tệ nạn ma túy và việc trồng cây 
có chứa chất ma túy cho cơ quan công an hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền; 
tham gia xóa bò cây có chứa chất ma tứy do chính quyền địa phương tổ chức.

Điều 7. Trách nhiệm của CƯ quan nhà nước
1. Tồ chức phòng, chống ma túy trong cơ quan, đơn vị; phòng ngừa, 

ngăn chặn cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc quyền quản lý 
và cán bộ, chiến sĩ thuộc lực ỉượng vũ trang nhân dân vi phạm pháp luật về



phòng, chống ma túy; tuyên truyền, vận động Nhân dân phát hiện, tố giác, đấu 
tranh với tội phạm và tệ nạn ma túy.

2. Tổ chức thực hiện chủ trương, chính sách của Nhà nước về quy hoạch, 
phát triển kinh tế - xã hội để thay thế việc trồng cây có chứa chất ma túy tại các 
vùng xóa bỏ cầy có chứa chất ma túy.

Điều 8. Trách nhiệm của cơ sử giáo dục
1. TỐ chức thực hiện chương trình giáo dục về phòng, chống ma túy; phồ 

biến, giáo dục pháp luật về phòng, chong ma túy cho học sinh, sinh viên, học 
viên; quản lý chặt chẽ, ngăn chặn học sinh, sinh viên, học viên vi phạm pháp 
luật về phòng;, chống ma túy.

2. Phối hợp với gia đìoh, cơ quan, tổ chức và chinh quyền địa phương để 
quản lý, giáo dục học sinh, sinh viên, học viên về phòng, chống ma túy.

3. Phối hợp với cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền tổ chức xét 
nghiệm chất ma tuy trong cơ thể khi cần thiết để phát hiện học sinh, sình viên, 
học viên sử dụng trái phép chất ma túy.

Điều 9. Trách nhiệm của cơ quan báo chí
Cơ quan báo chí có trách nhiệm phốỉ hợp với cơ quan, tổ chức có liên 

quan tuyên truyền chủ trương, chính sách, pháp luật về phòng, chống ma túy.
Điều 10. Trách nhiệm của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chửc 

thành viên cửa Mặt trận và tổ chức khác ■ »

L Tồ chức và phối hợp vớỉ cơ quan có thẩm quyền tuyên truyền, phổ biến 
kíển thức, pháp luật về phỏng, chổng ma túy ừong Nhân dân; vận động Nhân dân 
íham gia phòng, ̂ daếng ma túy và thực Mệíi các phong trào pbèiìg, -chổng ma túy.

2. Phòng ngừa, ngăn chặn người của tồ chức mình và mọi công dân vi 
phạm pháp luật về phòng, chống ma túy.

3. Phối hợp với chính quyền địa phương các cấp, cơ quan có thầm quyền 
vận động người nghiện ma túy thực hiện biện pháp cai nghiện ma túy, điêu trị 
nghiện các chẩt dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế; tham gia cảm hóa, giáo 
dục, dạy nghề, tìm việc làm và giúp đỡ người sau cai nghiện ma túy hòa nhập 
cộng đàng; phòng, chổng tái nghiện ma túy.

Điều 11. Cơ quan chuyên trách phòng, chống tội phạm về ma túy
1, Cơ quan chuyên trách phòng, chổng tộỉ phạm về ma túy bao gồm:
a) Ca quan chuyên trách phòng, chổng tội phạm vê ma túy thuộc Công an 

nhân dân;
b) Cơ quan chuyên trách phòng, chổng tội phạm về ma túy thuộc Bộ đội 

Biên phòng, Cảnh sát biển Việt Nam và Hài quan.
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2. Cơ quan chuyên trách phòng, chống tội phạm về ma túy thuộc Công an 
nhân dân, ừong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình, chủ trì, phối hợp với cơ 
quan, tổ chức có liên quan thực hiện các hoạt động phòng ngừa, ngàn chặn và 
đấư tranh chống tội phạm về ma túy.

3. Cơ quan chuyên trách phòng, chống tội phạm về ma túy thuộc Bộ đội 
Biên phòng, Cảnh sát biển Việt Nam, Hải quan, trong phạm vi nhiệm vụ, quyền 
hạn của minh, chủ trì, phối hợp với cơ quan công an, cơ quan, tổ chức khác có 
liên quan thực hiện các hoạt động phòng ngừa, ngăn chặn và đấu tranh chống tội 
phạm về ma túy tại khu vực hoặc 4ịa bàn quản lý, kiểm soát.

4. Trên cùng một địa bàn khi phát hỉện hành vi vi phạm pháp luật liên quan 
đến nhiệm vụ, quyền hạn của nhiều cơ quan thì cơ quan phát hiện trước có trách 
nhiệm xử lý theo thẩm quyền do pháp luật quy định; trường hợp vụ việc không 
thuộc thẩm quyền của mình thỉ chuyển giao hồ sơ, người, tang vật vi phạm pháp 
luật cho cơ quan có thẩm quyền chủ tri giải quyết

5. Chính phử qtry định việc phét hợp của các ocr quan chuyên trách phòng, 
chống tội phạm về ma tứy.

Chưorog III
KECM SOÁT CÁC HOẠT ĐỘNG HỢP PHÁP 

LIÊN QUAN ĐẾN MA TỦY

Điều 12, Các hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy
1, Hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy là hoạt động được ca quan 

quản lý nhà nước có thẩm quyền cho phép, bao gồm:
a) Nghiên cứu, giám định, kiểm nghiệm, kiềm định, sản xuẩt chẩt ma túy 

(không bao gồm trồng cây có chứa chất ma túy), tiền chất, thuốc gây nghiện, 
thuốc hướng thần, thuốc tiền chất, nguyên liệu làm thuốc là dược chất gây 
nghiện, dược chất hướng thần, tiền chất dùng làm thuốc và thuốc thú y có chứa 
chất ma túy, tiền chất;

b) Vận chuyển, bảo quản, tồn trữ, mua bán, phân phối, sử dụng, xử lý, 
trao đồi chất ma túy, tiền chất, thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, thuốc tiền 
chất, nguyên liệu làm thuốc là dược chất gây nghiện, dược chất hướng thần, tiền 
chất dùng làm thuốc và thuốc thú y có chứa chất ma túy, tiền chất;

c) Nhập khẩu, xuất khẩu, tạm nhập, tái xuất, tạm xuất, tái nhập, quá cảnh 
chất ma túy, tiền chất, thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, thuốc tiền chất, 
nguyên liệu ỉàm thuốc là dược chất gây nghiện, dược chất hướng thần, tiền chất 
dùng làm thuốc và thuốc thú y có chứa chất ma túy, tiền chất.
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2. Hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy quy định tại khoản 1 Điều 
này được kiểm soát chặt chẽ theo quy định cùa Luật này và quy định khác của 
pháp luật có liên quan.

Điều 13. Kiểm soát hoạt động nghiên cứu, giám định, sản xuất chất 
ma túy, tiền chất

1. Hoạt động nghiên cứa, giám định, sản xuất chất ma túy (không bao 
gồm trong cây có chứa chất ma túy), tiền chất phải được cơ quan nhà mróc có 
thẳm quyền theo dõi, kiểm ưa, giám sát.

2. Chính phủ quy định cơ quan có thẩm quyền cho phép, trình tựs thủ tục 
cho phép, việc theo dôi, kiểm tra, giám sát quy định tại khoản 1 Điều này.

Điều 14. Kiểm soát hoạt động vận chuyển chất ma túy, tiền chất
1. Cơ quan, tố chức, cá nhân đã được cơ quan nhà nước có thầm quyền 

cho phép thì được vận chuyển chất ma túy, tiền chất; khi thực hiện việc vận 
chuyển phải đóng gói, niêm phong theo qụy đinh của cơ quan cỏ thẩm quyền; 
chịu ừách nhiệm về số lượng, chất lượng, có biện pháp bào vệ an toàn, không để 
bị thất thoát trong quá trình vận chuyển và chịu sự theo dõi, kiểm tra, giám sát 
của cơ quan nhà nuớc có thẩm quyền.

2. Chính phủ quy định chi tiết Điều này.
Điều 15. Kiềm soát hoạt động liên quan đến thuốc gẳy nghiện, thuốc 

hướng thần, thuốc tiền chất, nguyên liệu làm thuốc ìà dirợc chất gây nghiện, 
dược chất hướng thần, tiền chất đùng làm thuốc

Việc kiềm soát hoạt động liên quan đến thuốc gây nghiện, Ihuốc hướng thần, 
thuốc tiền chất, nguyên liệu làm thuốc là dược chất gây nghiên, dược chất hưóng 
thần, tiên chất dùng làm thuốc thực hiện theo quy định của pháp luật vế dược, trừ 
hoạt động quy định tại điểm b khoản 1 và khoản 2 Đĩều 17 của Luật này.

Điều 16. Kiểm soát hoạt động liên quan đến thuốc thú ỵ có chứa chất 
ma túy, tiền chất

Việc kiểm soát hoạt động liên quan đến thuốc thú y có chứa chất ma túy, 
tiền chất thực hiện theo quy định của Chinh phủ,

Điều 17. Kiềm soát hoạt đông nhập khẩu, xuất khẩu, tạm nhập, tái 
xuất, tạm xuẩt, tái Dhập, quá cảnh chất ma túy, tiền chất, thuốc gây nghiện, 
thuốc hướng thần, thuốc tiền chất, nguyên liệu làm thuốc là dược chất gây 
nghiện, dược chất hướng thần, tiền chất dùng làm thuốc

1. Các hoạt động sau đây phải được cơ quan có thảm quyền cho phẻp:
a) Nhập khẩu, xuất khẩu, tạm nhập, tái xuất, tạm xuất, tái nhập chất ma 

túy, tiền chất;
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b) Tạm nhập, tái xuất, tạm xuất, tái nhập thuốc gây nghiện, thuốc hướng 
thàn, thuốc tiền chất, nguyên liệu làm thuốc là được chất gây nghiện, dược chất 
hướng thần, tiền chất đùng làm thuốc.

2. Hoạt động quá cảnh lãnh thổ Việt Nam chất ma túy, tiền chất, thuốc 
gây nghiện, thuốc hướng thần, thuốc tiền chất, nguyên liệu làm thuổc là duợc 
chất gây nghiện, được chất hướng thần, tiền chất dùng làm thuổc phải theo đúng 
hành trình đã ghi ừong giấy phép quá cảnh. Cơ quan, tổ chức thực hiện việc quá 
cảnh phải làm thủ tục, chịu sự kiểm soát của cơ quan Hải quan và cơ quan có 
thẩm quyền của Việt Nam.

3. Chính phủ quy định chi tiết Điều này.
Điều 18. Lập hồ sơ các hoạt động hợp pháp liên quan đán ma túy
Cơ quan, tổ chức, cá nhân khi tiến hành hoạt động quy định tại khoản 1 

Điều 12 của Luật này có trách nhiệm lập hồ sơ và báo cáo theo quy định của 
Chính phủ.

Điều 19. Kiểm soât hoạt động hợp pháp liên quan đến ma tủy vì mục 
đích quốc phòng, an ninh

Hoạt động nghiên cứu, giám định, sản xuất, vận chuyển, tồn trữ, bảo 
quản, sử dụng, nhập khẩu, xuất khẩu, tạm nhập, tái xuất, tạm xuất, tái nhập, quá 
cảnh chất ma túy, tiền chất, thuốc gây nghiện, thuốc hưóng thần, thuốc tiền chất, 
nguyên liệu làm thuốc là dược chất gây nghiện, dược chất hướng thần, tỉền chất 
dùng làm thuốc, thuốc thứ y có chứa chất ma túy, tiền chất vì mục đích quốc 
phòng, an ninh thực hiện theo quy định cùa Chính phủ.

Điều 20. Kiểm soát thuốc gây nghiện, thuốc hưửng thần, thuốc tiền
vì m ẹe i&efc cm , €ấp cứu trong cuộc hành trmfr, tte fefr TỊữốetế, 

điều trị bệnh cho bản thân người nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh
L Việc mang theo thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, thuốc tiền chất dự 

phòng cho việc sơ cửu, cấp cứu trên tàu thủy, tàu bay, tàu hỏa, ô tô hoặc các 
phương tiện vận tải khác trong cuộc hành trình, du lịch quốc tế không bị coi là 
mang hàng xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh lãnh thổ Việt Nam,

Người chỉ huy, người điều khiển phương tiện vận tải có trách nhiệm khai 
báo với cơ quan Hải quan của Việt Nam, giải trình về số lượng thuốc đã sừ 
dụng, áp dụng các biện pháp an toàn thích hợp để ngăn chặn việc sử dụng không 
đúng mục đích hoặc vận chuyến trái phép các thuốc đó và chịu sự kiểm soát của 
cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam.

2. Việc mang theo thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, thuốc tiền chất để 
điều trị bệnh cho bản thân người nhập cảnh, xuất cảnh hoặc quá cảnh lãnh thổ



Việt Nam thực hiện theo quy định của Chính phủ và chịu sự kiểm soát của cơ 
quan có thẩm quyền của Việt Nam.

Đỉều 21. Xử lý chất ma túy, tiền chất, thuốc gây nghiện, thuốc hướng 
thần, thuốc tiền chất, nguyên liệu làm thuốc là đirực chất gây nghiện, dược 
chấỉ hướng thần, tiền chất dùng làm thuốc, thuốc thứ ỵ có chứa chất ma 
túy, tiền chất thu giữ trong vụ việc vi phạm pháp luật

Chất ma túy, tiền chất, thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, thuốc tiền 
chất, nguyên liệu làm thuốc là dược chất gây nghiện, dược chất hưỏng thần, tiền 
chắt đũng lảm thuốc, íhuốc ữiũ y có chứa chất ma túy, tiền chất "bĩ thu gĩữ ừong 
các vạ án hình sự, vụ việc vi phạm hành chính được xử lý tiieo quy định của 
pháp luật về tố tụng hình sự, pháp luật về xử lý vi phạm hành chính.

ChưongIV
QUẢN LÝ NGƯỜI SỬ DỤNG TRÁI PHÉP CHẤT MA TÚY

Điều 22. Xét nghiệm chất ma túy trong cơ thể
1. Xét nghiệm chất ma tủy trong cơ thể được thực hiện đổi với người 

thuộc trường hợp sau đây:
a) Người bị phát hiện sử dụng trái phép chất ma túy;
b) Người mà cơ quan, người có thẩm quyền có căn cứ cho rằng có hành vi 

sử đụng ừái phép chất ma túy;
c) Người sử dụng trái phép chất ma túy đang trong thời hạn quản lý;
d) Người đang ữong thời gian bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính giáo 

-ổục tại xã, phường, thị tìm  do có hành VI sử dụng trái pbép -cfeất ma -ỔâBg 
cai nghiện ma túy; đang điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc 
thay thế; đang ừong thời hạn quản lỷ saư cai nghiện ma túy,

2. Người đứng đầu cơ sở cai nghiện ma túy, cơ sở điều tri nghiện các chất 
dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế; người có thẩm quyền xử phạt vi phạm 
hành chính đối với hành vi sử dụng trái phép chất ma túy tiến hành xét nghiệm 
chất ma túy theo thẳm quyền hoặc đề nghị cơ quan, người có chuyên môn xét 
nghiệm chất ma túy trong cơ thể đối với các trường hợp quy định tại khoản 1 
Điều này.

Trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính thì gửi ngay kết quả đến 
Chủ tịch ủy  ban nhân dân cấp xã nơi người có kết quả xét nghiệm đuơng tính cư 
trú, trừ trường hợp người đó đang cai nghiện ma tủy băt buộc.

3. Nhà nước bảo đâm kinh phi xét nghiệm chất ma túy trong cơ thể đối 
với các trường hợp quy định tại khoản 1 Điều nảy.



Điều 23, Quản lý người sử dụng trái phép chất ma túy
1. Quản lý người sử dụng trái phép chất ma túy ià biện pháp phòng 

ngừa nhàm giúp người sừ dụng ừái phép chất ma túy không tiếp tục sử dụng 
trái phép chất ma túy, phòng ngừa các hành vi vi phạm pháp luật của họ.

Quàn lý người sử dụng trái phép chất ma túy không phải là biện pháp 
xừ lý hành chính.

2. Thời hạn quản lý ngươi sử dụng trái phép chất ma túy là 01 năm kể 
từ ngày Chủ tịch ủy ban nhân dân cấp xã ra quyết định quản lý.

3. Nội dung quản lý người sử dụng trái phép chất ma túy bao gồm:
a) Tư vấn, động viên, giáo dục, giúp đỡ người sử dụng trái phép chất 

ma túy để họ không tiếp tục sử dụng ừái phép chất ma túy;
b) Xét nghiệm chất ma túy trong cơ thể;
c) Ngăn chặn người sử dụng trái phép chất ma túy có hành vi gây mất trật 

tự, an toàn xã hội.
4. Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được kết quả xét 

nghiệm dương tính của người cư trú tại địa phương, Chủ tịch ủy  ban nhân dân 
cấp xã có ưách nhiệm ra quyết định và tổ chức quản lý người sử dụng trái phép 
chất ma túy cư trú tại địa pỉniang.

5. Trong thời hạn quản lý, Chủ tịch ủ y  ban nhân dân cấp xã ra quyết định 
đừng quản lý người sử dụng trái phép chất ma túy trong các trường hợp sau đây:

a) Người sử dụng trái phép chất ma túy được xác định là người nghiện 
ma túy;

ồ) Ngươi sù đụng trái phép chất ma tứy bị áp dụng biện pháp xử lý hành 
chỉnh giáo đục tại xã, phường, thị trấn do có hành vi sừ dụng trái phép chất ma túy;

c) Người sử dụng trái phép chất ma túy bị áp dụng biện pháp xử lý hành 
chính đưa vào cơ sở giáo dục bẳt buộc, đưa vào tnrờng giáo dưỡng;

d) Người sử dụng trái phép chất ma túy phải thi hành án phạt tù;
đ) Người sử dụng trái phép chất ma túy trong danh sách quản lý chết, bị 

Tòa án tuyên bố là mất tích.

6. Chính phủ quy định chi tiết Điều này.
Điều 24. Trách nhiệm của ngirời sử dụng trái phép chất ma tủy
1. Cung cấp đầy đủ, chính xác thông tin về hành vi sử dụng trái phép chất 

ma túy của mình cho công an cấp xã nơi cư trú.
2. Chấp hành việc quản lý của ủy ban nhân dân cấp xã.



Điều 25. Trách nhiệm của gia đình, CO’ quan, tể chức, cộng đồng trong 
quản lý người sử dụng trái phép chất ma túy

1. Gỉa đinh người sử dụng trái phép chất ma túy có trách nhiệm sau đây:
a) Quản lý, giáo dục người sừ dụng trái phép chất ma túy; ngăn chặn hành 

vi sử dụng trái phép chất ma túy;
b) Cung cấp thông tin về hành vi sử dụng trái phép chất ma túy của người 

sử dụng ừái phép chất ma túy cho công an cấp xã noi người đó cư trú;
c) Ngăn chăn người sử dung trái phép chất ma túy có hành vi gây mất trật 

tự, an toàn xã hội;
d) Phối hợp với cơ quan có thẩm quyền đưa người sử dụng trái phép chất 

ma túy đi xét nghiệm chất ma túy trong cơ thể.
2* Cơ quan, tổ chức nơi người sử dụng trái phép chất ma túy làm việc, cộng 

đồng nơi người sử dựng trái phép chất ma túy sinh sống có trách nhiệm sau ổây:
a) Động viên, giúp đử, giáo dục người sử dụng, trái phép chất ma túy; 

ngăn chặn hành vi sừ dụng trái phép chất ma túy;
b) Phối họrp với gia đình, cơ quan có thẩm quyền đưa người sừ dụng trái 

phép chất ma túy đi xét nghiệm chất ma túy ừong cơ thể.
Điều 26. Lập danh sách ngirừỉ sử dụng trái phép chất ma túy
1. Công an cấp xã giúp ùy ban nhân dân cùng cẩp lập danh sách người sử 

đụng trái phép chất ma túy cư trú tại địa phương.
2. Khi người sử dụng trái phép chất ma túy thay đổi nơi cư trú thi công an 

cấp xã nơi chuyển đi có trách nhiệm thông báo cho công an câp xã nơỉ chuyên 
đến trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày người đó chuyển khỏi địa 
pầương đề đưa vấo đanh sấch vâ tiếp tục quản lý.

3. Công an cấp xã giúp ủ y  ban nhân dân cùng cấp đưa ra khỏi danh sách 
người sử dụng ứải phép chất ma túy trong các trường hợp sau đây:

a) Người sừ dụng tó i phép chất ma túy không có hành vi sử dụng trải phép 
chất ma túy trong thòi gian quản lý quy định tại khoản 2 Điều 23 của Luật này;

b) Người sử dụnẸ trái phép chất ma túy thuộc trường hợp dừng quản iý 
quy đinh tại khoản 5 Điêu 23 của Luật này;

c) Ngươi sử đụng trái phép chất ma túy chuyển đến cư trú ở địa phương khác.

Chương V 
CAI NGHIỆN MA TÚY

Đỉều 27. Xác định tình trạng nghỉện ma túy
1. Xác đinh tĩnh trạng nghiện ma túy được thực hiện đối với người thuộc
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trường hợp sau đây:
a) Người sừ dụng trái phép chất ma túy đang trong thời gian quản lý bị 

phát hiện sử dụng trái phép chất ma túy;
b) Người sử dụng trái phép chất ma túy không có nơi cư trú ồn định;
c) Người đang ữong thời gian bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính giáo 

dục tại xã, phương, thị trấn do có hành vi sử dụng trái phép chất ma túy hoặc 
trong thòi hạn 01 năm kể từ ngày chấp hành xong biện pháp xừ lý hành chính 
giáo dục tại xặ, phường,, thị trấn do có hành vi sử dụng trái phép chit ma túy mà 
bị phát hiện sử dụng trái phép chất ma túy;

đ) Người đang trong thời gian quản lý sau cai nghiện ma túy bị phát hiện 
sử dụng trái phép chất ma túy;

đ) Người tự nguyện xác định tĩnh trạng nghiện ma túy.
2. Công an cấp xã nơi phát hiện người thuộc trường hợp quy áịnh tại các 

điểm a, b, c và đ khoản 1 Điều này tập hồ sơ đề nghị cơ sở y tế cỏ thẩm quyền 
xác định tình trạng nghiện ma túy.

3. Trường hợp công an cấp huyện, công an cấp tinh trực tiép phát hiện 
hoặc trong quá trình điều tra, thụ lý các vụ việc vi phạm pháp luật mà phát 
hiện trường hợp quy định tại các điểm a, b, c và d khoản 1 Điều này thi cơ 
quan công an đang thụ lý lập hồ sơ đề nghị cơ sở y tế có thẩm quyền xác định 
tinh trạng nghiện ma túy.

4. Khi có kết quả xác định tình trạng nghiên ma túy, cơ sở y tế có trách 
nhiệm gửi ngay kết quả đến cơ quan đề nghị, người được xác định tình trạng 
nghiện ma túy.

5. Người được đề nghị xác định tình trạng nghiện ma túy có quyền và 
trách nhiệm sau đây:

a) Được bảo đảm danh dự, nhân phẩm; hỗ trợ đi lại, ăn ở, điều trị hội chứng 
cai và các bệnh kèm theo ừong thời gian xác định tình trạng nghiện ma túy;

b) Chấp hành, nội quy, quy chế của cơ sở xác định tình trạng nghiện ma 
túy; khai báo trung thực với nhân viên y tế về tiền sử sừ dụng ma túy, các biểu 
hiện của việc sử dụng ma túy;

c) Người từ đủ 18 tuổi ừờ lên hoặc cha, mẹ, người giám hộ hoặc người 
đại diện hợp pháp của người từ đủ 12 tuồi đến dưới 18 tuổi quy định tại các 
điểm a, b, c và đ khoản 1 Điều này khi nhận được kết quả xác đinh là nghiện ma 
túy có trách nhiệm đăng ký cai nghiện ma túy tự nguyện theo quy định tại Điều 
28 của Luật này hoặc đãng ký điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bàng 
thuôc thay thế trong trường hợp nghiện các chất dạng thuốc phiện với ủy  ban 
nhân dân cếp xã nơi cư trú*
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6. Chính phủ quy định cơ sở y tế đủ điềư kiện xác định tình trạng nghiện 
ma túy; hồ sơ, trình tự, thủ tục xác định tinh ữạng nghiện ma túy.

7. Bộ trường Bộ Y tế quy định tiêu chuẩn chẩn đoán và quy trình chuyên 
môn để xác định tình trạng nghiện ma túy.

8. Nhà nước bảo đảm kinh phí xác đinh tinh trạng nghiện ma túy đối với 
trường hợp quy định tại các điểm a, b, c và đ khoản 1 Điều này,

Điều 28. Các biện pháp cai nghiện ma tủy
1. Biện pháp cai nghiện ma túy bao gồm:
a) Cai nghiện ma tủy tự nguyện;
b) Cai nghiện ma túy bắt buộc.
2, Biện pháp cai nghiện ma túy tự nguyện được thực hiện tại gia đinh, 

cộng đồng hoặc tại cơ sở cai nghiện ma túy; biện pháp cai nghiện ma túy bắt 
buộc được thực hiện tại cơ sờ cai nghiện ma tứy công lập.

Điều 29. Quy trình caỉ nghiện ma tủy
1. Quy trình cai nghiện ma tủy bao gồm các giai đoạn sau đây:
a) Tiếp nhận, phân loại;
b) Điều tri cắt cơn, giải độc, điều trị các rối loạn tâm thần, điều trị các 

bệnh lý khác;
c) Giáo dục, tư vấn, phục hồi hành vỉ, nhân cách;

d) Lao động trị liệu, học nghề;
đ) Chuẩn bị tái hòa nhập công đồng.
2. Việc cai nghiện ma túy bắt buộc phải bảo đảm đầy đủ các giai đoạn quy 

định tại khoản 1 Điều này; việc cai nghiện ma túy tự nguyện phài bảo đảm hoàn 
thành đủ 03 giai đoạn quy định tại các điểm a, b và c khoản 1 Điều này.

3. Chính phủ quy định chi tiết Điều này.
Điều 30, Cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình, cộng đồng
1. Cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đinh, cộng đồng ià việc người 

nghiện ma tủy thực hiện cai nghiện tự nguyện tại gia đình, cộng đồng với sự hỗ 
trợ chuyên môn của tổ chức, cá nhân cung cấp dịch vụ cai nghiện ma túy, sự 
phối hợp, trợ giúp của gia đinh, cộng đồng và chịu sự quản lý của ủy  ban nhân 
dân cấp xã.

2. Thời hạn cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đỉnh, cộng đồng là từ đủ 
06 tháng đến 12 tháng.



3. Người cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình, cộng đồng khi hoàn 
thành ít nhất 03 giai đoạn quy định tại các điểm a, b và c khoản 1 Điều 29 cùa 
Luật này được hỗ ừợ kinh phí.

4V Người cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình, cộng đồng có trách 
nhiệm sau đây:

a) Thực hiện đứng, đầy đủ các quy định về cai nghiện ma túy tự nguyện 
và tuân thủ hướng dẫn của cơ quan chuyên môn;

b) Nộp chi phí liên quan đến cai nghiện ma túy theo quy định,
5. Chủ tịch ủy ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm sau đây:
a) Tiếp nhận đăng ký cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình, cộng đồng;
b) Hướng dẫn, quản lý người cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình, 

cộng đồng;
c) Cấp giấy xác nhận hoàn thành cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình* 

cộng đồng.
6. Chủ tịch ủy  ban nhân dân cấp huyện có trách nhiệm sau đây:

a) Giao nhiệm vụ cho các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc thẩm quyền trên 
địa bàn cung cấp dịch vụ cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình, cộng đồng;

b) Tiểp nhận đãng ký và công bố danh sách tổ chức, cá nhân đủ điều kiện 
cung cấp dịch vụ cai nghiện ma túy tự ngưyện tại gia đình, cộng đồng;

c) Thông báo cho ủy  ban nhân dân cấp xã danh sách tổ chức, cá nhân cung 
cấp dịch vụ cai nghiện ma túy tự nguyện tại gk  đình, cộng đồng;

4} Bố ứỉ kiôk p y  teợ công tác -cai iìgtóệỉì tóy tự  nguyên tại gia 
đìiứi, cộng đồng;

đ) Chi đạo, hưóng dẫn, kiểm tra công tác cai nghiện ma túy tự nguyện tại 
gia đình, cộng đồng*

7. Cơ sở cai nghiện ma tủy, tổ chức, cá nhân đủ điều kiện cung cấp một 
hoặc nhiều hoạt động cai nghiện theo quy trình cai nghiện ma túy quy định tại 
khoản 1 Điều 29 của Luật này được cung cấp dịch vụ cai nghiện ma túy tự 
nguyện tại gia đình, cộng đồng và có trách nhiệm sau đây:

a) Tiếp nhận và tổ chức thực hiện cung cấp dịch vụ cai nghiện ma túy tự 
nguyện tại gia đình, cộng đồng;

b) Thực hiện đúng quy trình chuyên môn nghiệp vụ theo quy định của cơ 
quan có thẩm quyền;

c) Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày người cai nghiện ma túy sử 
dụng dịch vụ hoặc tự ý chấm dứt việc sử dụng dịch vụ hoặc hoàn thành dịch vụ
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phải thông báo cho ủy  ban nhân dân cấp xã nơi người đó đăng ký cai nghiện ma 
túy tự nguyện tại gia đình* cộng đồng.

8* Tổ chức, cá nhân có đủ diều kiện thì được đãng ký cung cấp dịch vụ cai 
nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình, cộng đồng với Chủ tịch ủy  ban nhân dân 
cấp huyện.

9. Chính phủ quy đinh chi tiết Điều này.
Điều 31. Cai nghiện ma túy tự nguyện tại cơ sở cai nghiện ma túy
1. Thòi hạn cai nghiện ma túy tự nguyện tại cơ sở cai nghiện ma táy là từ 

đủ 06 tháng đến 12 tháng,
2. Người cai nghiện ma túy tự nguyện tại cơ sờ cai nghiện ma túy khi 

hoàn thành ít nhất 03 giaỉ đoạn quy định tại các điểm a, b và c khoản 1 Điều 29 
cùa Luật này được hỗ trợ kinh phí.

3. Người cai nghiện ma túy tự nguyện tại cơ sở cai nghiện ma tủy có trách 
nhiệm sau đầy:

a) Thực hiện đúng, đầy đủ các quy định về cai nghiện ma tủy tự nguyện 
và tuân thủ hướng dẫn của cơ quan chuyên môn;

b) Nộp chi phí liên quan đến cai nghiện ma túy theo quy định.
Trường hợp người cai nghiện ma túy tự nguyện tại cơ sở cai nghiện ma túy 

công lập mà có hoàn cảnh khó khăn được xét giảm hoặc miễn chỉ phí phải nộp.
4. Cơ sở cai nghiện ma túy có trách nhiệm cấp giấy xác nhận hoàn thành 

cai nghiện ma túy tự nguyện cho người cai nghiện ma túy.
5. Chính phủ quỵ đinh chi tiết Điều này.
Điều 32. Đoi tượng bị áp đụng biện pháp xử iỷ hành chính đira vào co- 

sở cai nghiện bắt buộc
Người nghiện ma túy từ đủ 18 tuồi tĩở lên bị áp dụng biện pháp xử lý 

hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc theo quy định của Luật Xử lý 
vi phạm hành chính khi thuộc một trong các trường hợp sau đây:

1. Không đăng ký, không thực hiện hoặc tự ý chấm dứt cai nghiện ma 
túy tự nguyện;

2. Trong thời gian cai nghiện ma túy tự nguyện bị phát hiện sử dụng trái 
phép chất ma tủy;

3. Người nghiện ma túy các chất dạng thuốc phiện không đăng ký, không 
thực hiện hoặc tự ý chẩm dứt điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng 
thuốc thay thế hoặc bị chấm dứt điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng 
thuốc thay thế do vi phạm quy đinh về điều trị nghiện;
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4. Trong thòi gian quàn lý sau cai nghiện ma túy mà tái nghiện.
Điều 33. Cai nghỉện ma túy cho người từ đủ 12 tuổỉ đến dưói 18 Ýuồi
1. Người nghiện ma túy từ đủ 12 tuổi đến dưới 18 tuổi bị đưa vào cơ sở 

cai nghiện bất buộc khi thuộc một trong các trường hợp sau đây:
a) Không đăng ký, không thực hiện hoặc tự ý chấm dửt caỉ nghiện ma 

túy tự nguyện;
b) Trong thời gian cai nghiện ma túy tự nguyện bị phát hiện sử dụng tó i 

phép-chất ma tủy;
c) Người nghiện ma túy các chất dạng thuốc phiện không đãng ký, không 

thực hiện hoặc tự ý chấm dứt điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng 
thuốc thay thế hoặc bị chấm dứt điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng 
thuốc thay thế do vi phạm quy định về điều trị nghiện.

2. Người nghiện ma túy từ đủ 12 tuổi đến dưới 18 tuổi bị đưa vào cơ sở 
cai nghiện bắt bnộc có trách nhiệm sau đây:

a) Tuân thủ các quy định về cai nghiện ma túy bắt buộc, nội quy, quy chế 
và chịu sự quản lý» giáo dục, điều trị của cơ sờ cai nghiện bắt buộc;

b) Tham gia các hoạt động điều trị, chữa bệnh, giáo dục, tư vấn, học vãn 
hóa, học nghề, lao động trị liệu và các hoạt động phục hồi hành vi, nhân cách*

3. Thời hạn cai nghiện ma túy bẳt buộc đối với người nghiện ma túy từ đủ 
12 tuổi đến dưới 18 tuổi là từ đủ 06 tháng đến 12 tháng.

4. Việc đưa người nghiện ma túy từ đủ 12 tuổi đến dưới 18 tuổi vào cợ sợ 
cai nghiện bất buộc do Tòa án nhân dân cáp huyện quyết định và không phải là 
biện pháp xứiỷ tiầiĩh ctiính.

5. ùy ban Thường vụ Quốc hội quy định trình tự, thủ tục Tòa án nhân dân 
xem xét, quyết định việc đưa người nghiện ma túy từ đủ 12 tuổi đến dưới 18 tuổi 
vào cơ sở cai nghiện bắt buộc.

Điều 34. Lập hầ sơ đề nghị đưa vào cơ SƯ cai nghiện bắt buộc đối vói 
người nghiện ma túy từ đủ 12 tuổi đến đưởi 18 tuẫỉ

1. Việc lập hồ sa đề nghi đưa vào cơ sở cai nghiện bẳt buộc đối với người 
nghiện ma túy từ đủ 12 tuổi đến dưới 18 tuổi được thực hiện như sau:

a) Chủ tịch ủy  ban nhân dân cấp xã nơi người đó cư trú hoặc có hành vi 
vi phạm trong trường hợp không xác định được nơi cư trú lập hồ sơ đề nghị đưa 
vào cơ sở cai nghiện bắt buộc;

b) Trường hợp người nghiện ma túy do công an cấp huyện hoặc công an 
câp tỉnh phát hiện hoặc trong quá trình điều tra, thụ lý các vụ việc vi phạm pháp 
luật mà đôi tượng là người từ đủ 12 tuổi đển dưới 18 tuổi thuộc diện đưa vào cơ
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sở cai nghiện bắt buộc thì cơ quan công an đang thụ lý vụ việc tiến hành xác 
minh, thu thập tài liệu và lập hồ sơ đề nghi đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc 
đối với người đó;

c) Hồ sơ đề nghị bao gồm biên bản vi phạm, bản tóm tắt lý lịch, tài liệu 
chứng minh tình ừạng nghiện ma túy hiện tại của người đó, bản tường trình của 
người nghiên ma túy hoặc của người đại diện hợp pháp của họ, ý kiến của cha, 
mẹ, người giám hộ hoặc người đại diện hợp pháp;

d) Công an cấp xã cổ trách nhiệm giúp Chủ tịch ủy ban nhân dân cùng cấp 
thu thập các tâí liệu vả lập hồ sơ đề nghị quy định tại điểm a khoản 1 Đĩều nảy.

2. Cơ quan, người lập hồ sơ đề nghị quy định tại khoản 1 Điều này phải 
chịu trách nhiệm về tính pháp lý của hồ sơ đề nghị- Sau khi hoàn thành việc lập 
hồ sơ đề nghị, cơ quan, người lập hồ sơ phải thông báo bàng văn bản cho ngươi 
bị đề nghị áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc, cha, mẹ, người 
giám hộ hoặc người đại diện hợp pháp của họ về việc lập hồ sơ. Những người 
này cớ quyền đọc hồ sơ và ghi ý kiến về việc lập hồ sa trong thời hạn Ơ3 ngày 
làm việc kể từ ngày nhận được thông báo.

3. Trong thời hạn 01 ngày làm việc kể từ ngày hết thởi hạn đọc hồ sơ, cơ 
quan, người đã lập hồ sơ gửi hồ sa cho Trưởng phòng Phòng Lao động - 
Thương bình và Xã hội cấp huyện nơi ngưcri bị đề nghị cư trú hoặc có hành vi vi 
phạm trong trường hợp không xác định được nơi cư trú. Trong thời hạn 02 ngày 
ỉàm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, Trưởng phòng Phòng Lao động - Thưcmg 
binh và Xã hội cấp huyện quyết định chuyển hồ sơ đề nghị Tòa án nhân dân cấp 
huyện quyết định đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc. Trường hợp hồ sơ chưa 
đầy đủ thl Trưởng phòng Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội cấp huyện 
cừuyển lại Cữ quan, ngtrừi ứã ỉập hề -sơ để bổ sung hồ st?, hsnt bồ sung ià-02 
ngày làm việc kề từ ngày nhện lại hồ s a  Trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ 
ngày nhận được hồ sơ bổ sung, Trưởng phòng Phòng Lao động - Thương binh 
và Xã hội cấp huyện quyết định việc chuyển hồ sơ đề nghị Tòa án nhân dân cấp 
huyện quyết định đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc.

4. Hồ sơ đề nghị Tòa án nhân dân cấp huyện xem xét, quyết định đưa vào 
cơ sở cai nghiện bắt buộc bao gồm:

a) Hồ sơ đề nghị đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc quy định tại điềm c 
khoản 1 Điều này;

b) Văn bản của Trường phòng Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội 
cấp huyện về việc đề nghị xem xét đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc.

Trong nội dung văn bản của Trường phòng Phòng Lao động - Thương 
binh và Xã hội phải nêu ỷ kiến về bảo vệ quyền trẻ em.



5. Hồ sơ đề nghị đưa vào co sở cai nghiện bắt buộc đối với người nghiện 
ma túy từ đủ 12 tuổi đến dưới 18 tuổi phải được đánh bút lục và được lưu trữ 
theo quy định của pháp luật về lưu trữ.

6* Chính phủ quy định chi tiết việc lập hồ sơ đề nghị đưa người nghiện ma 
túy từ đủ 12 tuổi đển dưới 18 tuồi vào cơ sở cai nghiện bất buộc; chế độ cai 
nghiện ma túy áp dụng đối với người từ đủ 12 tuổi đến dưới 18 tuồi.

Điều 35. Cơ sở cai nghiện ma tủy công lập
1. Ca sở cai nghiện ma túy công lập do Chủ tịch ủ y  ban nhân dân cấp 

tỉnh quyết định thành lập.
2. Cơ sờ cai nghiện ma tứy công lập phải bố trí các khu sau đây:
a) Khu lưu trú tạm thời đối với người được đề nghị xác định tình trạng 

nghiện ma túy và người trọng thời gian lập hồ sơ đề nghi áp dụng biện pháp 
xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc;

b) Khu cai nghiện ma túy bắt buộc;
c) Khu cai nghiện ma túy tự nguyện;
d) Khu cai nghiện cho người từ đủ 12 tuổi đến dưới 18 tuồi;
đ) Khu cai nghiện cho người mắc bệnh truyền nhiễm nhóm A, nhóm B 

theo quy định của Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm;
e) Khu cai nghiện cho người có hành vi gây rối trật tự, vi phạm nội quy, 

quy chế của cơ sở cai nghiện ma túy.
3. Trong các khu quy định tại khoản 2 Điều này phải bố trí khu riêng eho 

nam giói và khu riêng cho nữ giớỉ. Người có sự khác nhau giữa thực thể và giới 
tính ghi trong hồ sơ, lý lịch được quản ]ý tại phòng riêng trong khu vực theo giới 
tính biểu hiện trên thực thể học viên.

4. Hoạt động của cơ sờ cai nghiện ma túy công lập bao gồm:
a) Tiếp nhận và tổ chức thực hiện cai nghiện ma túy cho ngưcd nghiện ma túy 

bị đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc và người nghiện ma tứy tự nguyện cai nghiện;
b) Thực hiện việc xác định tình trạng nghiện ma túy;

c) Tiếp nhận, quản lý, giáo dục* tư vấn, điều trị hội chứng cai, điều trị rối 
loạn tâm thần và các bệnh khác đối với người đang trong thời gian lập hồ sơ đề 
nghị đưa vào ca sở cai nghiện bắt buộc.

5. Cơ sở cai nghiện ma tủy công lập có quyền sau đây:
a) Tiếp nhận người nghiện ma túy vào cai nghiện ma túy tự nguyện phù 

hợp với khả năng tiếp nhận của cơ sở cai nghiện;



b) Người đứng đàu cơ sở cai nghiện ma túy công lập được quyết định áp 
dụng các biện pháp phù hợp để quản lýj giáo dục, chữa trị cho người cai nghiện 
ma túy.

6. Cơ sở cai nghiện ma túy công ìập có trách nhiệm sau đây:
a) Tuân thủ các quy định về xác định tinh trạng nghiện ma túy, quy trình 

cai nghiện ma túy, quản lý người đang ừong thời gian lập hồ sơ đề nghị đira vào 
cơ sở caĩ nghiện bắt buộc;

b) Tôn trọng tính mạng, sức khỏe, danh đự5 nhân phẩm, tài sản của người 
cai nghiện ma túy, người được đề nghị xác định tình trạng nghiện ma túy và 
ngưcà đang trong thòi gian lập hè sơ đề nghị đưa vào ca sở cai nghiện bắt buộc;

c) Bảo đảm quyền cùa người nghiện ma túy trong thời gian cai nghiện 
và cấp giấy xác nhận hoàn thành cai nghiện ma túy bắt buộc cho người từ đủ 12 
tuồi đến dưới 18 tuổi;

d) Người đứng đầu cơ sở cai nghiện ma túy công lập có trách nhiệm bảo 
đảm điều kiện hoạt động của cơ sờ cai nghiện ma túy; niêm yết công khai chi 
phí cai nghiện ma túy tại cơ sở theo quy định của pháp luật;

đ) Phòng, chống thẩm lậu ma túy vào cơ sở;
e) Trong thai hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày người cai nghiện ma túy tự 

nguyện được tiếp nhận hoặc tự ý chấm dứt việc sử dụng dịch vụ hoặc hoàn 
thành quy trình cai nghiện ma túy phải thông báo cho ủ y  ban nhân dân cấp xã 
noi người đó đáng ký cai nghiện ma túy tự nguyện.

7. Chính phủ quy định điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị, nhân sự 
của cơ sở cai nghiện ma túy công lập và chế độ quản lý tại cơ sờ cai nghiện ma 
túy công lập.

Điều 36. Cơ sở cai nghiện ma tứy tự nguyện
1. Cơ sở cai nghiện ma túy tự nguyện do cá nhân, tổ chức kinh doanh dịch 

vụ cai nghiện ma tủy thành lập. Chính phủ quy định điều kiện và thẩm quyền, trình 
tự, thủ tực cấp, thu hồi giấy phép hoạt động của cơ sở cai nghiện ma táy tự nguyện.

2. Cơ sở cai nghiện ma tuy tự nguyện có quyền sau đây:
a) Tiếp nhận người nghiện ma túy vào caĩ nghiện ma túy tự nguyện phù 

hợp với khả năng tiếp nhận của cơ sờ cai nghiện;
b) Được thu các khoản chi phi liên quan đến caỉ nghiện ma túy;
c) Được hường chế độ ưu đấi theo quy định, của pháp luật.
3. Cơ sở cai nghiện ma túy tự nguyện có trách nhiệm sau đây:
a) Tuân thủ quy trình cai nghiện ma túy;
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b) Tôn trọng tính mạng, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm, tài sản của người 
cai nghiện ma túy;

c) Bảo đảm quyền của người nghiện ma túy từ đủ 12 tuổi đến dưới 18 
tuồi trong thời gian cai nghiện ma túy;

d) Người đứng đầu cơ sở cai nghiện ma túy có trách nhiệm bảo đảm điều 
kiện hoạt động của cơ sở cai nghiện ma túy; niêm yết công khai chi phi liên 
quan đến cai nghiện ma túy tại cơ sở theo quy định của pháp luật;

đ) Phòng, chống thấm lậu ma túy vào ca sở;
e) Bố trí các khu hoặc phòng riêng khi tiếp nhận các đối tượng là người từ 

đủ 12 tuổi đến dưới 18 tuổi, người mắc bệnh truyền nhiễm nhóm A, nhóm B 
theo quy định của Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm, nữ giới; người có sự 
khác nhau giữa thực thể và giới tính ghi ưong hồ sơ, lý lịch được quản lý tại 
phòng riêng trong khu vực theo giới tính biểu hiện trên thực thể học viên;

g) Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày người cai nghiện ma tủy 
được tiếp nhận hoặc tự ỷ chấm dứt việc sử dụng dịch vụ hoặc hoàn thành quy 
trình cai nghiện ma túy phải thông báo cho ủy  ban nhân dân cấp xã nơi người 
đó đãng ký cai nghiện ma túy tự nguyện.

Đỉều 37. Áp dụng biện pháp cai nghiện ma túy cho người Việt Nam bị 
nước ngoài trục xuất về nước do có hành vỉ sử dụng trái phép chất ma túy, 
nghiện ma túy; ngưòi nước ngoài nghiện ma túy sỉnh sáng tại Việt Nam

1. Người Việt Nam bị nước ngoài trục xuất về Việt Nam do có hành vi sử
dụng ưái phép chất ma túy, nghiện ma túy khi về nước phải tiến hành xác đinh 
tình trạng nghiện ma túy. Trường hợp được xác định là nghiện ma túy thỉ ngưòi 
đó phải thục hiện các biện pháp ead nghiện ma tốy iteớ  qtiy râa: Luật nàỵ .

2. Người nước ngoài nghiện ma túy sinh sống tại Việt Nam có trách 
nhiệm đãng ký thực hiện cai nghiện ma túy tự nguyện tại cơ sở cai nghiện ma 
túy theo quy định của Luật này và phải chi trả toàn bộ các khoản chi phí liên 
quan đến cai nghiện. Trưòng hợp không thực hiện cai nghiện ma túy tự nguyện 
thì người đó bị xử lý theo quy định của pháp luật,

Điều 38. Cai nghiện ma Ýứy cho người bị tạm gỉam, phạm nhân, trại 
viên cơ sở giáo dục bắt buộc, học sinh trường giáo dưỡng

1. Nhà nước áp dụng biện pháp cai nghiện thích hợp đối với người nghiện 
ma túy là người bị tạm giam, phạm nhân, trại viên cơ sở giáo dục bẳt buộc, học 
sinh trường giáo dưỡng.

2. Giám thị trại giam, giám thị trại tạm giam, trưởng nhà tạm giữ, giám 
đốc cơ sờ giáo dục bắt buộc, hiệu trưởng trường giáo dưỡng phối hợp chặt chẽ 
với cơ sở y tế tại địa phương để thực hiện quy định tại khoản 1 Điều nảy.
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Điều 39. Miễn chấp hành thời gian còn lại trong quyết định đưa vào
cơ sử cai nghiện bắt buộc đối với ngườỉ tự đủ 14 tuổi đến dưới 18 tuổi đang
cai nghiện ma túy bắt buộc

Người từ đủ 14 tuổi đến đưỏì 18 tuổi đang cai nghiện ma túy bắt buộc 
mà bị phát hiện thực hiện hành vi phạm tội trưức hoặc trong thơi gian chấp 
hành quyết định cai nghiện ma túy bắt buộc và bị Tòa án xử phạt tù nhưng 
không được hưởng án treo thì được miễn chấp hành thời gian còn lại trong 
quyết định đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc.

Điều 40. Quản lỷ sau cai nghiện ma túy tại nơi cư trú
L Người đã hoàn thành cai nghiện ma túy tự nguyện, người đã hoàn thành 

điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bàng thuốc thay thế, người từ đủ 12' 
tuồi đến dưới 18 tuổi đã chấp hành xong quyết định đưa vào cơ sờ cai nghiện bắt 
buộc chịu sự quản lý sau cai nghiện ma túy trong thời hạn 01 năm kê từ ngày 
hoàn thành việc cai nghiện hoặc chấp hành xong quyết định.

2. Người đã chẫp hành xong quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành 
chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc chịu sự quản lý sau cai nghiện ma túy 
ừong thời hạn 02 năm kể từ ngày chấp hành xong quyết định.

3. Nội dung quản lý sau oai nghiện ma túy bao gồm:
a) Lập danh sách người bị quản lý sau cai nghiện ma túy;
b) Tư vấn, giúp đỡ, phòng, chống tái nghiện ma túy;
c) Theo dõi, phát hiệu, ngăn chặn hành vi sử dụng trái phép chất ma túy.
4* Hỗ ừợ xã hộí trong thời gian quản lý sau caí nghiện ma túy bao gồm:
a) Hơ trợ học vãn hóa đốí vối ngưởí tữ ổũ 12 tuổi đến đướỉ T8 tuồi;
b) Hỗ trợ học nghề, vay vốn, tìm việc làm và tham gia các hoạt động xã 

hội để hòa nhập cộng đồng.
5. Chủ tịch ủy ban nhân dân cấp xã ra quyết định và tổ chức quàn lý, 

hỗ ượ xã hội sau cai nghiện ma túy.
6. Chính phủ quy định hồ sơ, trình tự, thủ tục, chế độ quản lý và chính 

sách hỗ ữợ cho người bị quản lý sau cai nghiện ma tứy.
Điểu 41. Biện pháp can thiệp giảm tác hại đối với người sử dụng trái 

phép chất ma túy và người nghiện ma túy
1. Biện pháp can thiệp giảm tác hại đổi vói người sử đụng trái phép chất 

ma túy và nguời nghiện ma túy là biện pháp làm giảm tác hại liên quan đến hành 
vi sử đụng trái phép chất ma túy gây ra cho bản thân, gia đình và cộng đồng.



2. Biện pháp can thiệp giảm tác hại đối vói người sử dụng trái phép chất 
ma tủy và người nghiện ma túy bao gồm:

a) Điều trị nghiện các chất dạng thuốc phỉện bàng thuốc thay thế;
b) Các biện pháp khác theo quy định của Chính phủ.
Điều 42. Trách nhiệm của gia đình người nghiện ma túy, cộng đồng
1. Gia đình người nghiện ma túy có trách nhiệm sau đây:
a) Hỗ trợ người nghiện ma túy trong quá trình cai nghiện ma túy, sau cai 

nghiện ma túy vâ hòa nhập cộng đong;
b) Phối hựp với cơ quan, người có thẩm quyền trong việc lập hồ sơ áp 

dụng biện pháp cai nghiện ma túy bắt buộc; phối hợp vói cơ quan, tổ chức, đom 
vị có liên quan hỗ trợ người nghiện ma túy trong quá trình cai nghiện ma túy, 
quản lý sau cai nghiện ma túy và hòa nhập cộng đồng.

2. Cộng đồng nơi người nghiện ma túy cư trú có ừách nhiệm sau đây:
a) Động viên, giúp đỡ người nghiện ma túy;
b) Phối hợp với cơ quan, tổ chức, đơn vị có liên quan hỗ trợ người nghiên 

ma túy trong quá trình cai nghiện ma túy, quản lý sau cai nghiện ma túy và hòa 
nhập cộng đồng.

Điều 43. Lập danh sách ngươi nghiện ma túy, người bị quản lý sau cai 
nghiện ma tủy

1. Công an cấp xã giúp ủy  ban nhân dân cùng cấp lập danh sách người 
nghiện ma túy và người bị quàn lý sau cai nghiện ma túy cư trú tại địa phương.

X  Khi người -Oghiên ma lủ>v người bi quản lý sau cai nghiện ma túy Ihay 
đổi nơi cư trú thì công an cấp xã nơi chuyên đi có trách nhiệm thông báo cho 
công an cấp xã nơi chuyền đến trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày 
người đó chuyển khỏi địa phương để đưa vào danh sách và phối hợp quản lý.

3. Công an cáp xã giúp ủy  ban nhân dân cùng cấp đưa ra khỏi danh sách 
người nghiện ma tủy, người bị quản lý sau cai nghiện ma tủy đối với các trường 
hợp sau đây:

a) Trong thời hạn quản lý sau cai nghiện ma túy quy đinh tại khoản 1 và 
khoản 2 Điều 40 của Luật này mà không phát hiện người đó sử dụng trái phép 
chất ma túy;

b) Người nghiện ma tủy, người bị quản lý sau cai nghiện ma túy phải thi 
hành án phạt tù;

c) Người nghiện ma túy, người bị quản lý sau cai nghiện ma túy chuyển 
đến cư trú ở địa phưcmg khác;
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d) Người nghiên ma túy, người bị quản lý sau cai nghiện ma túy chét, bị 
Tòa án tuyên bé mất tích,

Chương VI
QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ PHÒNG, CHỐNG MA TỦY

Điều 44. Nội dung quản lý nhà nưó*c về phòng, chống ma túy
1* Xây dựng và tổ chức thực hiện chiến lược, chủ trương, chính sách, kế 

hoạch về phòng, chống ma túy.
2. Ban hành và tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật về 

phòng, chống ma tứy.
3. Tổ chức bộ máy, đào tạo, bồi dưỡng người làm công tác phòng, chống 

ma túy.
4. Kiểm soát các hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy,
5. Thực Mện công tác cai nghiện ma túy và quản Tý sau caí nghỉện ma túy.
6. Tổ chức đấu ừanh phòng, chống ma túy.
7. Thực hiện thống kê nhà nước về phòng, chống ma túy.
8. Tổ chức nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ về 

phòng, chống ma túy.
9. Tồ chức tuyên truyền, giáo dục về phòng, chống ma túy.
10. Hợp tác quốc tế về phòng, chống ma túy.
11. Khen thường, kiểm trạ, thanh tra, gíảí quyết khiếu nạí, tố cáo vâ xứ lý

vi phạm pháp, luật vẩ dhuấog ra&tủy,.
Điều 45. Trách nhiêm quản lý nhà nữớc về phòng, chổng ỉná túy
1. Chính phủ thống nhất quản lý nhà nước về phòng, chống ma túy.
2. Bộ Công an là cơ quan đầu mối giúp Chính phủ thực hiện quản lý nhà 

nước về phòng, chống ma táy.
3. Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, ừong phạm vi 

nhiệm vụ, quyền hạn cùa mình, có ữách nhiệm thực hiện và phôi hợp với cơ 
quan, tồ chức có Hên quan trong phòng, chống ma túy.

4. ủy  ban nhân dân các cấp, trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của 
mình, thực hiện quàn lý nhà nước về phòng, chống ma túy tại địa phương.

Điều 46. Trách nhiệm của Bộ Công an

1. Ban hành theo thầm quyền hoặc trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền 
ban hành vãn bản quy phạm pháp luật về phòng, chống ma túy.
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2. Chủ trì, phối hợp với cơ quan, tổ chức có liên quan ừong phòng, chống 
ma tuy; tổ chức tiếp nhận và xử lý thông tin tội phạm về ma túy; kiểm soát các 
hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy theo thẩm quyền.

3. Tổ chức công tác giám định chất ma túy và tiền chất.
4. Đào tạo, bồi dưõng người làm công tác điều ưa, đấu tranh phòng, 

chống tội phạm về ma túy.
5. Hướng dẫn việc lập danh sách người sử đụng trái phép chất ma túy, 

người nghiện ma túy, người bị quản ỉý sau cai nghiện ma túy.
6. Chủ trì thực hiện thống kê nhà nước về phòng, chống ma túy; quản lỷ 

thông tin tội phạm về ma túy, người sử đụng trái phép chất ma túy, người nghiện 
ma túy, người bị quản lý sau cai nghiện ma táy và kết quả kiểm soát các hoạt 
động hợp pháp liên quan đến ma túy.

7. Thực hiện họp tác quốc tế về phòng, chổng ma túy,
Điều 47. Trách nhiêm của Bô Lao đông - Thưong. binh và Xẵ hôi
1. Ban hành theo thầm quyền hoặc trình cơ qưan nhà nxrớc có thẩm quyền 

ban hành vãn bản quy phạm pháp luật về phòng, chống ma túy.
2. Chủ trì, phối hợp với cơ quan, tổ chức có liên quan và chính quyền địa 

phương hướng dẫn việc tổ chức cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình, cộng 
đồng, cai nghiện ma tủy tại cơ sở cai nghiện ma túy và quản íý sau cai nghiện 
ma túy.

3. Hướng dẫn việc thành lập, giải thề và tồ chức hoạt động của cơ sở cai 
nghiện ma túy công lập.

4. Đào tạo, bồi dưỡng người làm công tác cai nghiện ma túy, quản lý sau 
cai nghiện ma tủy.

5. Hướng dẫn, chỉ đạo tổ chức thực hiện việc tuyên truyền, giáo dục về 
phòng, chống ma túy trong hệ thống cơ sở giáo dục nghề nghiệp.

6. Thực hiện hợp tác quốc tế về cai nghiện ma túy.
7. Thống kê người nghiên ma túy đang cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia 

đỉnh, cộng đồng, cai nghiện ma tứy tại ca sở cai nghiện ma túy.
Điều 48. Trách nhiệm của Bộ Quốc phòng
1. Ban hành theo thầm quyền hoặc trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền 

ban hành vãn bản quy phạm pháp luật về phòng, chống ma túy.
2. Tổ chức thực hiện kế hoạch phòng, chống ma túy ờ khu vực biên giới 

trên đât liền, trên biển, vùng tiếp giáp lãnh hải3 vùng đặc quyền kinh tế và thềm 
lục địa.

3. Chi đạo lực lượng Bộ đội Biên phòng, Cảnh sát biển Việt Nam chủ trì,
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phối hợp với cơ quan, tổ chức có liên quan, lực ỉượng chức năng để tiếp nhận, 
xử lý thông tin tội phạm về ma túy, phát hiện, ngăn chặn, đấu tranh vói các hành 
vi vi phạm pháp luật về ma túy, kiểm soát các hoạt động hợp pháp liên quan đển 
ma túy tại khu vực, địa bàn quy định tại khoản 2 Điều này theo quy đinh của 
Luật này và quy định khác của pháp luật có liên quan.

4. Đào tạo, bồi dưỡng người làm công tác chuyên trách phòng, chống tội 
phạm về ma túy của Bộ đội Biên phòng và Cảnh sát biển Việt Nam.

5, Thống kê ngưòi nghiện ma túy trong trại giam, trại tạm giam* nhà tạm 
giữ do Bộ Quốc phòng quản lý,

Điều 49* Trách nhiêm của Bô Y tế* •

1. Ban hành theo thẩm quyền hoặc ừĩnh cơ quan nhà nước có thẩm quyền 
ban hành văn bản quy phạm pháp luật về phòng, chống ma túy.

2. Thực hiện việc nghiên cứu thuốc và phương pháp cai nghiện ma túy; 
cấp, thu hồi giấy phép lưu hành thuốc, phương pháp cai nghiện ma túy; hỗ trợ về 
người, chuyển môn kỹ thuật y tế để cai nghiện ma tủy.

3. Hiống kê người đang tham gia điều trị nghiện các chất dạng thuốc 
phiện bằng thuốc thay thế.

Điều 50. Trách nhiêm của Bô Tài chính* ■

Chỉ đạo cơ quan Hải quan thực hiện hoạt động phòng, chống ma túy theo 
quy định của Luật này và quy định khác của pháp luật có liên quan.

Chương v n
HỢP TÁC QUÓC TẾ VỀ PHÒNG, CHÓNG MA TÚY

Đieu 51. Nguyên tẳc trong họp tác quốc tể ve phòng, chong ma túy
1. Nhà nước Việt Nam thực hiện đỉều ước quốc tế về phòng, chống ma 

túy và điều ước quốc tế khác có liên quan mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa 
Việt Nam là thành viên ữên nguyên tắc tôn ừọng độc lập, chủ quyền, toàn vẹn 
lãnh thổ và các bên cùng có lợi; hợp tác với các nước, tồ chức quốc tể, tổ chức, 
cá nhân nước ngoài trong hoạt động phòng, chống ma túy.

2. Trên cơ sở điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt 
Nam là thành viên, quy định của Luật này và quy định khác của pháp luật có 
lỉên quan, thỏa thuận quốc tế đã ký kết, cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam 
thực hỉện chương trình hợp tác về phòng, chống ma túy với cơ quan có liên quan 
cửa các nước, tồ chức quốc tế, tổ chức, cá nhân nước ngoài.

Điều 52. Chính sách hợp tác quốc tế về phòng, chống ma tủy
Nhà nước Việt Nam thực hiện chính sách hợp tác quốc tế đa phưcmg và 

song phương trong lĩnh vực phòng, chống ma túy trên nguyên tắc tôn trọng độc



lập, chủ quyền quốc gia với các nước; khuyến khích tổ chức qưốc tế, tổ chức, cá 
nhân nước ngoài hợp tác với cơ quan, tô chức của Việt Nam hô trợ lân nhau vê 
cơ sở vật chát, táng cường năng lực pháp luật, thông tin, công nghệ đào tạo và y 
tế cho hoạt động phòng, chống ma túy.

Điều 53. Chuyền giao hàng hóa cỏ kiềm soảt
Nhả nước Việt Nam thực hiện yêu cầu chuyển giao hàng hóa có kiểm soát 

trên cơ sở điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành 
viên để phát hiện và truy cứu trách nhiệm hình sự đối với người phạm tội về ma 
túy. Việc quyết 4Ịnh -áp dụng và tiến hành biện pháp này thực hiện theo thỏa thuậtt 
giữa cơ quan có thẩm quyền cùa Việt Nam và của nước có liên quan.

Chương Vin  
ĐIỂU KHOẢN THI HÀNH

Điều 54. Hiệu lực thi hành
1. Luật nảy có hĩệu ĩực thí hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2022.
2. Luật Phòng, chống ma túy số 23/2000/QHI0 đã được sửa đổi, bổ sung 

một số điều theó ỉ/uật sồ i  6/2008/QIIl 2 hết hiệu lực kể từ ngày Luật này có
hỉệu lực thi hàiịh.

/

Điều 55. Quy định chuyển tiếp
1. Kể từ ngày Luật này có hiệu lực thi hành:
a) Người đang thực hiện cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình, cộng 

đồng hoặc tại cơ sở cai nghiện thỉ tiếp tục thực hiện cai nghiện ma túy tự nguyện 
đến hết thời hạn đã đãng ký theo quy định của Luật Phòng, chống ma túy số 
2 3 / 2 iO- t ì  đưực sửa đổí, bả sung Itìệt số điều theo Luật sổ 
16/2008/QH12 và bị quản lý sau cai nghiện ma túy theo quy đinh của Luật này;

b) Người đang bị quản lý sau cai nghiên ma túy thỉ tiếp tục chấp hành 
quyết định quản lý sau cai nghiện ma túy đến hết thời hạn quản lý sau cai nghiện 
theo quy định của Luật Phòng, chống ma túy số 23/2000/QH10 đã đuợc sửa đồi, 
bổ sung một số điều theo Luật số 16/2008/QH12. Trường hợp người đang ừong 
thời gian quản lý sau cai nghiện ma túy đủ 18 tuổi kể từ ngày Luật này có hiệu 
lực thi hành mà tái nghiện thì áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở 
cai nghiện bắt buộc;

c) Người đang chấp hành quyết định cai nghiện ma túy bắt buộc tại cộng 
đồng theo quy định của Luật Phòng, chống ma túy số 23/2000/QH10 đã được 
sửa đổi, bổ sung một số điều theo Lưật số 16/2008/QH12 thì được đăng ký cai 
nghiện tự nguyện theo quy định của Luật này. Thời gian đã chấp hành quyết 
định cai nghiện ma túy bắt buộc tại cộng đồng được tính vào thòi hạn cai nghiện 
ma túy tự nguyện;
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d) Ngưcd thuộc trường hơp phải đưa vào cơ sờ cai nghiện bắt buộc theo 
quy định của Luật Phòng, chống ma túy số 23/2000/QH10 đã được sửa đổi, bổ 
sưng một sổ điều theo Luật số 16/200 8/QH12 đang ừong quá trình lập hồ sơ đưa 
vào cơ sở cai nghiện bắt buộc thi thực hiện việc cai nghiện ma túy theo quy định 
của Luật này;

đ) Giấy phép liên quan đến hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy đã 
được cấp tiếp tục được sử dụng đến hết thời hạn ghi trên giấy phép.

2. Trong thời hạn 02 năm kể từ ngày Luật này có hiệu lực thi hành, cơ sở 
cai nghiện ma túy bắt buộc được thành lập theo quy định của Luật Phòng, chống 
ma tủy số 23/2000/QH10 đã được sửa đồi, bổ sung một số điều theo Luật số 
16/20Q8/QH12 phải đáp ứng đủ điều kiện của cơ sờ caỉ nghiện ma túy công lập 
theo quy định của Luật này.

Các cơ sở khác về cai nghiện ma túy theo quy định của Luật Phòng, 
chống ma túy số 23/2000/QH10 đã được sửa đổi, bả sung một số điều theo Luật 
số 16/2008/QH12 đã được cấp giấy phép hoạt động trước ngày Luật này có hiệu 
lực thi hành được tiếp tục hoạt động cho đến khi hết thời hạn của giấy phép.

Luật này được Quốc hội nước Cộng hỏa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 
khóaXĩV, kỳ họp thứ 11 thông qua ngày 30 thảng 3 năm 202L

CHỦ TỊCH QUỐC HỘI

VĂN PHÒNG 
CHỦ TỊCH NƯỚC

SỐ: 04 /SY-VPCTN


