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GIỚI THIỆU DỰ ÁN LIÊN MINH CHỐNG MA TÚY VIỆT - SÉC – Karel Šebek, ředitel 
projektu

PHÁT BIỂU KHAI MẠC HỘI THẢO VỀ PHÒNG CHỐNG MA TÚY CỦA ĐẠI SỨ ĐỖ 
XUÂN ĐÔNG  TẠI TP USTI NAD LABEM NGÀY 25 THÁNG 3 NĂM 2013
– Jeho Excelence Đỗ Xuân Đông

HẬU QUẢ VIỆC LẠM DỤNG VÀ PHÂN PHỐI MA TÚY – PaedDr. Jiří Pilař

NHỮNG HẬU QUẢ CỦA VIỆC TRỒNG, SẢN XUẤT VÀ PHÂN PHỐI CÁC CHẤT MA 
TÚY, CHẤT GÂY KÍCH THÍCH THẦN KINH VÀ ĐỘC DƯỢC, NHỮNG YẾU TỐ AN TOÀN, 
NGUY CƠ BỊ TRỤC XUẤT, NGUY CƠ THAM GIA VÀO MÔI TRƯỜNG TỘI PHẠM HÌNH 
SỰ. – Mgr. Jaroslav Šejvl

PHÒNG NGỪA TỘI PHẠM MA TÚY, KHẢ NĂNG VÀ PHƯƠNG PHÁP THÔNG BÁO, 
HỢP TÁC VỚI CẢNH SÁT – Mgr.  Jaroslav Šejvl 

CHĂM SÓC TRẺ EM NGƯỜI NƯỚC NGOÀI TẠI CH SÉC – Mgr. Zuzana Vučková
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Liên minh chống ma túy Việt – Séc ra đời vào tháng 4.2013 như là một sự phản hồi trước tình trạng 
ngày một xấu đi trong vấn nạn sản xuất và buôn bán trái phép các chất kích thích thần kinh tại Cộng hòa 
Séc. Vì hoạt động tội phạm và nguy hiểm về mặt xã hội và kinh tế này có sự tham gia của một số công dân 
Việt Nam, nên chúng tôi đã lập dự án „Phòng chống tội phạm ma túy vùng biên giới ” tập trung vào cộng 
đồng người Việt.

Ý nghĩa và mục đích của dự án là cảnh báo trước sự nguy hiểm tiềm ẩn của việc nghiện ma túy và lên 
án công khai mọi loại tội phạm ma túy. Ngoài ra việc phạm tội hình sự liên quan đến ma túy của một số 
người Việt có thể gây ảnh hưởng xấu đến quan hệ về mặt xã hội giữa xã hội Tiệp với tất cả những người 
Việt Nam muốn sống và làm việc nghiêm túc tại Cộng hòa Séc.

Chúng tôi đánh giá cao việc ủng hộ ý tưởng dự án của một số cơ quan có uy tín như Đại sứ quán Cộng 
hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại Cộng hòa Séc, Hội người Việt Nam tại Cộng hòa Séc, Hiệp hội người Séc 
gốc Việt, Hội Việt - Séc và những người nổi tiếng trong các cơ quan nhà nước, trường học, cơ quan văn 
hóa, thể thao và cả các tổ chức thương mại.

Nòng cốt của chương trình là khẩu hiệu: CÙNG NHAU – SPOLU, khẩu hiệu này được xem như sự biểu 
hiện thiện chí của cộng đồng đa số cũng như thiểu số đi theo con đường đúng đắn. Biểu tượng của chúng 
tôi là Mặt trời – nó có thể sưởi ấm con đường đúng đắn, có thể đốt cháy con đường lầm lỗi – và mắt của 
Phật cũng như của Chúa sẽ soi thấu vào tâm hồn mỗi con người.

Karel Šebek, Giám đốc dự án

GIỚI THIỆU DỰ ÁN LIÊN MINH CHỐNG MA TÚY VIỆT - SÉC
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Kính thưa Ông Hoàng Đình Thắng, Chủ tịch Hội 
người Việt Nam tại Cộng hòa Séc,
Kính thưa Ông Petr Skokan, Phó CN Uỷ ban Kinh 
tế Hạ Viện CH Séc,
Kính thưa Ông Jakub Frydrich, Giám đốc TT phòng 
chống tội phạm ma túy Bộ Nội vụ  CH Séc,
Kính thưa Ông Jaroslav Kominek, Đại diện cho 
Tỉnh trưởng Tỉnh Ústi Nad Labem,
Kính thưa Ông Milos Kusy, Chủ tịch Hội Séc Việt,
Kính thưa các vị khách quý cùng bà con cộng 
đồng có mặt trong buổi hội thảo hôm nay.

Thay mặt cho Đại sứ quán Việt Nam tại Cộng 
hòa Séc, tôi nhiệt liệt chào mừng và cảm ơn các 
vị khách quý và bà con, đặc biệt là chi hội người 
Việt Nam tại Usti Nad Labem, Chomotov, Teplice, 
Most – Livinov, Decin đã đến dự buổi hội thảo 
hôm nay.

Thưa các Quý vị: Theo thông báo của Bộ Nội vụ 
Séc thì tệ nạn ma túy hiện nay đang phát triển 
đến đỉnh điểm trong cộng đồng người Việt Nam 
tại Cộng hòa Séc, Đại sứ quán Việt Nam, Hội 
người Việt Nam và cộng đồng người Việt Nam rất 
bức xúc và lo ngại về vấn đề này. Vì vậy chúng 
tôi muốn tổ chức những hoạt động thiết thực để 
bà con cộng đồng chúng ta hiểu rõ thực trạng và 
những tác hại ghê gớm của loại hình tội phạm này, 
có thể nói hậu quả của những tội phạm về ma túy 
gây ra không chỉ ảnh hưởng tới cuộc sống bình 

yên, hạnh phúc của một con người, một gia đình 
cụ thể mà ảnh hưởng tới cả cộng đồng chúng ta 
và hơn thế nữa là ảnh hưởng tới thế hệ con cháu 
của chúng ta đồng thời có nguy cơ tiềm ẩn ảnh 
hưởng đến quan hệ hữu nghị truyền thống giữa 
hai Dân tộc Việt Nam và CH Séc mà bấy lâu nay 
hai Nhà nước, hai dân tộc chúng ta đã dầy công 
xây dựng và vun đắp. Đây là hội thảo đầu tiên để 
khai mạc cho chiến dịch “Cộng đồng người Việt 
Nam nói không với ma túy”. Tôi mong muốn chiến 
dịch này được phổ biến đến từng người, từng gia 
đình vì nó ảnh hưởng tới mọi đối tượng là người 
Việt Nam chúng ta tại Cộng hòa Séc, tội phạm ma 
túy không những ảnh hưởng đến quan hệ Việt 
Nam – Séc mà còn ảnh hưởng đến quan hệ của 
Cộng hòa Séc với các nước có chung biên giới với 
CH Séc, do vậy chúng ta phải có trách nhiệm cùng 
nhau, chung sức đẩy lùi các tội phạm nói chung 
đặc biệt là tội phạm về ma túy nói riêng, xây dựng 
một cộng đồng trong sạch và hội nhập.

Khi đi công tác ở các địa phương, tôi thường trao 
đổi với bà con cộng đồng rằng muốn ổn định cuộc 
sống và thành đạt ở nước ngoài chúng ta cần phải 
có ít nhất 3 điều kiện:
• Thứ nhất là thời cơ: thời cơ của cộng đồng 

tại CH Séc là những năm 90, cũng như cộng 
đồng ta tại Mỹ, Pháp.. là những năm cuối 
thập kỷ 70 đầu thập kỷ 80 của thế kỷ trước.  
 

PHÁT BIỂU KHAI MẠC HỘI THẢO VỀ PHÒNG CHỐNG MA 
TÚY CỦA ĐẠI SỨ ĐỖ XUÂN ĐÔNG  TẠI TP USTI NAD LABEM
NGÀY 25 THÁNG 3 NĂM 2013
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• Thứ hai là phải cần cù, sáng tạo, chăm chỉ học 
hỏi, vận dụng thế mạnh truyền thống của 
người Việt Nam.

• Điều kiện thứ 3, theo tôi đó là điều kiện 
quan trọng nhất chính là tính quảng đại 
của nhân dân bản địa. Chúng ta có cuộc 
sống như ngày hôm nay, chúng ta được lao 
động, kinh doanh trong một môi trường 
bình đẳng cạnh tranh lành mạnh, gia đình 
chúng ta được thụ hưởng một cuộc sống 
thanh bình;  những phúc lợi công cộng tiên 
tiến mang tính nhân văn cao, con cái của 
chúng ta đang được tiếp thu một nền giáo 
dục văn minh có chất lượng là nhờ tính cách 
bao dung, quảng đại của nhân dân Cộng 
hòa Séc. Chúng ta phải tri ân đức tính hiếu 
khách của nhân dân Séc, cảm ơn lòng bao 
dung của nhân dân và Nhà nước Séc qua các 
thời kỳ vì sự  ủng hộ có hiệu quả trong công 
cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc cũng 
như trong sự nghiệp tái thiết đất nước của 
dân tộc Việt nam chúng ta. Tôi kêu gọi cộng 
đồng người Việt Nam tại Cộng hòa Séc nói 
chung và cộng đồng ta tại Usti nad Labem và 
các vùng lân cận nói riêng sống và làm việc 
theo pháp luật của hai nhà nước Việt nam 
và CH Séc, học tập, lao động, sản xuất có 
hiệu quả để ổn định, nâng cao đời sống của 
bản thân, gia đình và để có điều kiện đóng 
góp nhiều hơn cho quê hương thứ hai của 
mình đó là Cộng hòa Séc.Từng người, từng 
gia đình thực hiện tốt nghĩa vụ của mình đối 
với cộng đồng, đối với xã hội. Làm được như 
vậy chúng ta mới có một cộng đồng trong 
sạch và hội nhập, để được bình đẳng với các 
dân tộc khác cùng chung sống trên lãnh thổ 
CH Séc, để hình ảnh người Việt Nam được 
tốt đẹp hơn trong con mắt người dân nước 

sở tại, để con cháu chúng ta đến trường 
không phải hổ thẹn vì có các bậc cha mẹ 
buôn bán chất gây nghiện.

Hôm nay chúng tôi tổ chức Lễ phát động chiến 
dịch “Cộng đồng người Việt Nam tại Cộng hòa 
Séc nói không với ma túy ” với mong muốn xây 
dựng một cộng đồng trong sạch, tôi muốn thông 
tin cho các quý vị biết rằng, theo dự thảo đạo 
luật mới của Cộng hòa Séc sắp được Thượng viện 
thông qua thì bất cứ người nước ngoài nào phạm 
tội buôn bán ma túy, sau khi tòa án các cấp của 
CH Séc tuyên án là có tội thì sau khi mãn hạn tù 
sẽ bị cắt cư trú và cấm nhập cảnh vào các nước 
khối EU trong vòng 10 năm bất kể người đó đã có 
Dlouhodoby hoặc Trvaly pobyt.

Một thông tin nữa cũng xin báo cáo với các quý 
vị là trong tương lai gần Bộ Công an - Việt Nam và 
Bộ Nội Vụ - Cộng hòa Séc sẽ xem xét và ký Nghị 
định thư về việc dẫn độ tội phạm ma túy về Việt 
Nam thi hành án, theo đề nghị của Bộ Nội vụ, CH 
Séc thì tất cả các phạm nhân phạm tội về hình 
sự mà đặc biệt là phạm tội về ma túy sau khi bị 
tòa án các cấp của CH Séc tuyên án là có tội thì 
sẽ được chuyển giao về Việt nam để thi hành án 
phạt tù, toàn bộ kinh phí sẽ do phía Chính phủ CH 
Séc tài trợ.
Chúng tôi sẽ luôn luôn đồng hành, ủng hộ và nỗ 
lực cùng các bạn để xây dựng một cộng đồng 
trong sạch, ổn định hòa nhập vào xã hội Cộng hòa 
Séc.
Xin cảm ơn lời chào mừng rất nồng nhiệt và chân 
thành của Ngài Jaroslav Kominek đại diện cho 
Tỉnh trưởng Tỉnh Ústi Nad Labem.
Sau đây xin trân trọng kính mời các quý vị nghe 
báo cáo tham luận của Ngài Jakkub Fryndrich, 
Giám đốc trung tâm phòng chống ma túy Quốc 
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gia bộ Nội vụ CH Séc trình bày về: Thực trạng tội 
phạm về ma túy của người Nước ngoài tại CH Séc 
trong đó có người Việt Nam trong những năm 
gần đây và những giải pháp nhằm chống lại loại 
tội phạm này của Bộ Nội vụ CH Séc.
Ngài Milos Kusy, Chủ tịch Hội Séc Việt trình bày 
một số biện pháp hỗ trợ tuyên truyền, quảng bá 
về phòng chống ma túy trong cộng đồng người 
Việt Nam trên toàn lãnh thổ CH Séc.
Ý kiến phát biểu của ông Hoàng Đình Thắng, Chủ 
tịch TW Hội người Việt Nam tại CH Séc. Sau cùng 
là ý kiến tham luận của các quý vị có mặt tại hội 
trường ngày hôm nay.
Cuối cùng tôi xin kính chúc các quý vị đại biểu 
mạnh khỏe, hạnh phúc, chúc Hội thảo thành công 
tốt đẹp.

Xin trân trọng cảm ơn.

Kim Hoa lược ghi
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HẬU QUẢ VIỆC LẠM DỤNG VÀ PHÂN PHỐI MA TÚY

Việc lạm dụng và phạm tội hình sự liên quan trực 
tiếp tới ma túy là một vấn đề lớn hiện nay không 
chỉ ở Cộng hòa Séc mà còn có thể nói là trên toàn 
thế giới.  

Việc lạm dụng các chất ma túy và gây kích thích 
thần kinh đã có lịch sử lâu đời, có thể nói như 
chính bản thân nhân loại. Chúng được sử dụng để 
chữa bệnh, giảm đau, bói toán và những lễ nghi 
tôn giáo khác nhau. Sự mong muốn được trải qua 
những cảm giác khoái cảm mạnh ngoài hiện thực 
nhiều khi có thể mang đến các trải nghiệm của 
cái chết, sự hồi sinh, giao tiếp với những người 
đã chết v.v… luôn luôn là đối trọng của những 
hậu quả xuất phát từ việc thường xuyên lợi dụng 
những chất này – tổn hại nghiêm trọng của cơ 
thể thường mang tính chất lâu dài. Vì trong thời 
kỳ tiền sử và quá khứ người ta chưa có đủ khả 
năng sản xuất chất ma túy và chất kích thích thần 
nhân tạo, nên người ta đã sử dụng các loại nấm 
và nhiều thực vật khác nhau cho mục đích này.

Ví dụ cần sa đồng hành cùng con người lâu giống 
như rượu (những ghi nhận đầu tiên trong sách vở 
đã có từ hơn 5000 năm trước). Trong y học Trung 
Quốc, việc sử dụng các chất ma túy đã được mô 
tả cách đây hơn 3000 năm. Những mốc quan 
trọng trong vấn đề lợi dụng các chất gây kích 
thích thần kinh được ghi nhận là năm 1887, trong 
đó lần đầu tiên người ta đã tổng hợp được chất 

amfetamin và năm 1898 khi lần đầu tiên đã sản 
xuất được chất heroin bằng phương pháp tổng 
hợp. Tại USA vào năm 1925, việc sản xuất những 
chất trên đã bị cấm và hậu quả của việc này sự 
phát triển buôn bán lậu ma túy với phạm vi dần 
dần được mở rộng. 

Hiện nay chúng ta thường gặp những lý do trong 
việc lợi dụng các chất ma túy và gây kích thích 
thần kinh, ví dụ như sự cố gắng giải quyết các tình 
huống khủng hoảng khác nhau của cuộc sống 
bằng hóa chất, sử dụng quá mức rượu bia, thuốc 
tân dược v.v... Ở những người trẻ tuổi chúng ta 
thường gặp khuynh hướng không muốn phụ 
thuộc vào những người thân lớn tuổi trong gia 
đình – ví dụ đi khỏi nhà và không có sự chuẩn bị 
cho tình huống mới này, ở đây một mặt là sự biểu 
dương khuynh hướng tự lập, tự do và chối bỏ uy 
quyền trong gia đình và mặt khác là sự không thể 
tự lập thực sự và đe dọa chính bản thân. 

Vấn đề nghiện ma túy trước hết mang trong mình 
những vấn đề về tâm lý, xã hội và sức khỏe. 

Về sức khỏe và tâm lý – những người nghiện 
thường bị ốm đau bệnh tật, khi sử dụng nhiều lần 
ma túy bệnh của họ trở thành kinh niên và dần 
dần phá hỏng hệ thống trao đổi chất trong cơ thể. 
Ở đây cần phải nhấn mạnh đến những bệnh tâm 
lý, trong đó chúng cũng có chiều hướng phát triển 

Jiř
í P
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trở thành tình trạng kinh niên và những bệnh tâm 
thần ghi nhận được nếu không được chữa trị và 
làm sâu sắc hơn mức độ nghiêm trọng đe dọa đến 
tính mạng của người sử dụng ma túy cũng như 
tính mạng và sức khỏe của những người thường 
xuyên tiếp xúc với họ (những trạng thái trầm cảm 
có thể khiến người sử dụng ma túy tự tử, trong 
trường hợp bị rơi vào trạng thái hoang tưởng và 
ảo giác thường đe dọa đến những người khác – ví 
dụ có hành vi vũ lực trong trường học, nơi làm 
việc hay trên đường phố bình thường, trong đó 
người sử dụng ma túy có ảo giác cho rằng những 
người xung quanh như những động vật đe dọa 
đến tính mạng của họ v.v...)      

Chúng ta cần biết là người mẹ có chửa mà nghiện 
ma túy sẽ gây đe dọa trực tiếp đến thai nhi đang 
mang trong mình, hoặc cho đứa trẻ sơ sinh khi 
cho bú. Chúng ta đã ghi nhận nhiều trường hợp 
trẻ sơ sinh là người nghiện ma túy từ lúc lọt lòng 
và rất khó khăn loại bỏ được nhu cầu này của cơ 
thể dưới sự giám sát y tế. Các hậu quả của ma 
túy đối với hệ thần kinh trung ương và cấp độ trí 
tuệ của những đứa trẻ này thường là thảm họa 
và không thể phục hồi (thông thường nhất là hội 
chứng bào thai nhiễm độc rượu – FAS). Thai nhi 
phát triển không đầy đủ, thường bị đẻ non, bị co 
rút cơ, rối loạn tâm thần từ khi mới sinh ra. 

Vì vậy nếu một đứa trẻ lớn lên cận kề với những 
người nghiện ngập thì nó phải đối mặt với việc sử 
dụng ma túy hoặc nghiện rượu, tình trạng mà trẻ 
qua trải nghiệm đó sẽ trở thành bình thường với 
chúng. Điều này cũng xảy ra trong những trường 
hợp người nhiễm HIV, đặc biệt là những người 
mẹ truyền cho con mình căn bệnh nguy hiểm này 
từ trong cơ thể của mình.

Việc chăm sóc trẻ sau khi sinh, sự phát triển và 
theo dõi nhu cầu của trẻ, đáp ứng trẻ trong ranh 
giới chuẩn mực xã hội để hướng tới sự phát triển 
tâm lý bình thường có ý nghĩa rất quan trọng. Đó 
là sự chăm sóc để trẻ được phát triển hài hòa về 
mọi mặt. Trong các nghiên cứu về vấn đề nghiện 
ma túy đã chứng minh dấu hiệu thiên hướng di 
truyền nghiện nhiều thể loại (Höschl, 1996). 
Các trường hợp mà trong đó người dùng ma túy 
chủ yếu để có cảm giác hân hoan và dễ chịu mà 
ma túy mang lại, thì việc cai nghiện là rất phức 
tạp. Nếu mong muốn có cảm giác hân hoan và dễ 
chịu là nguyên nhân dẫn đến việc nghiện ngập, 
thì nó sẽ gắn liền với sự đau đớn, nhưng cảm giác 
hân hoan lại hoàn toàn lấn át sự đau đớn mà ma 
túy mang tới đồng thời. Chính đây là một trong 
những cấp độ nguy hiểm nhất của việc nghiện ma 
túy, đó là cảm giác hân hoan nhất thời lấn át tất 
cả. Đối với những người trẻ tuổi, khi bị thất bại, 
hoàn toàn tự nhiên khi họ khao khát thành công, 
được xung quanh công nhận, khen ngợi. 

Chúng ta thường gặp những tuyên bố rằng có 
loại ma túy nhẹ và ma túy nặng. Sự phân loại này 
thật sai lầm, bởi lẽ trên thực thế không ai có thể 
phân biệt chính xác đối với ai thì loại ma túy nào 
là nhẹ. Mỗi người chúng ta có một hệ thần kinh 
trung ương khác nhau và bởi vậy không ai có thể 
xác định từng loại ma túy sẽ có tác động như thế 
nào với mỗi cá nhân. Vì vậy người ta đã ghi nhận 
rất nhiều trường hợp hút marihoan (chiết xuất từ 
cần sa Cannabis sativa, tùy theo chất lượng của 
cây và phương pháp trồng, nó sẽ chứa một lượng 
khác nhau THC – hoạt chất trong loại cây này) sẽ 
không làm tổn thương ngoại trừ sự thay đổi tâm 
trạng chốc lát từ cái nhìn đầu tiên thì không gây 
hại, nhưng đồng thời cũng có nhiều người khi 
thường xuyên sử dụng chất THC gây nhiễm độc 
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cần sự chăm sóc lâu dài của bác sĩ thành kinh để 
chữa bệnh tâm thần nghiêm trọng (chẳng hạn 
bệnh tâm thần phân liệt). Tuy nhiên, hầu như tất 
cả những người thường xuyên sử dụng marihoan 
đều ghi nhận là bị suy giảm đáng kể trí nhớ rồi 
dẫn đến mất trí trong giai đoạn phát triển về sau.
Như chúng tôi đã nói, tuổi càng trẻ, việc nghiện 
ngập càng có ảnh hưởng nặng nề đến sự phát 
triển nhân cách và tâm lý của họ, có thể nói họ 
trở thành nạn nhân. Sự lún sâu dần vào việc ng-
hiện ma túy là đi đôi với sự thay đổi nhóm bạn 
bè mà cá nhân đó giao lưu vào thời gian rỗi. Bạn 
bè sẽ là người giúp tìm kiếm ma túy, điều đó có 
nghĩa là trước hết là cần tiền để mua được chúng. 
Bởi lẽ phần lớn những người nghiện trẻ tuổi 
thường không có việc làm ổn định, họ phải tận 
dụng những công việc làm thuê một lần, thường 
là những công việc mang tính chất cấp thấp, giai 
đoạn phát triển tiếp theo của bệnh nghiện là họ 
hoàn toàn không có khả năng làm việc nên họ 
kiếm tiền bằng cách đi xin, và họ rất dễ tham gia 
vào các hoạt động trộm cắp, cướp dật, mại dâm. 
Một phần của sự phát triển này là sự cô lập với xã 
hội và xa lánh hoàn toàn với bạn bè. 

Một trong những tính chất cơ bản của thuốc kích 
thích thần kinh là tác dụng của chúng ngày càng 
ngắn lại. Sự rút ngắn tác dụng và ngấm sâu vào cơ 
thể dẫn tới việc nghiện ma túy và sự giảm hiệu 
quá ngay cả với liều lượng lớn đã dẫn tới nhu 
cầu dùng thuốc phiện thường xuyên hơn và liều 
lượng lớn hơn. Điều đó có nghĩa là nhân cách của 
người nghiện dần bị hủy hoại, khi nhu cầu dùng 
thuốc ngày càng tăng lên, liều lượng lớn hơn 
trong khoảng thời gian ngày càng được rút ngắn 
thì họ sẽ càng cần nhiều tiền hơn để mua thuốc, 
và đồng hành theo đó là họ không có khả năng 
kiếm tiền theo cách hợp pháp. Sự phát triển này 

chắc chắn dẫn tới các hành vi tội phạm, từ các tội 
liên quan đến tài sản (như trộm cắp, cướp giật), 
đến các tội về bạo lực (đánh người cướp của và 
các tội phạm hình sự cưỡng bức khác), hoặc các 
tội liên quan trực tiếp đến ma túy (sản xuất, phân 
phối).

Tội phạm phổ biến nhất đối với những người Việt 
trồng cần sa, sản xuất và phân phối ma túy là tội 
„Sản xuất và tàng trữ trái phép các chất ma túy, 
chất kích thích thần kinh và chất độc“ (theo Điều 
187a;188 và 188a Bộ luật hình sự cùng các qui 
định về sau). Theo qui định đó thì người nào tàng 
trữ cho bản thân mà không có giấy phép một 
lượng ma túy, chất kích thích thần kinh, chất độc 
nhiều hơn mức được coi là ít (số lượng được luật 
qui định cụ thể) thì sẽ bị truy tố. Về tội đó phạm 
nhân có thể bị án tù tới hai năm hoặc bị phạt tiền. 
Nếu phạm tội ở mức độ lớn hơn, đây là điều 
thường xảy ra đối với những người Việt sản xuất 
và phân phối ma túy thì họ có thể bị phạt tù tới 
năm năm. Án phạt sẽ nghiêm khắc hơn đối với 
tội dụ dỗ người khác lạm dụng ma túy (ngoại trừ 
rượu) (Sotolář, 2003). Hình thức sử phạt thông 
thường đối với những người trồng cần sa, sản 
xuất và phân phối ma túy còn kèm theo án trục 
xuất về nước xuất xứ, tại đó họ sẽ bị xét xử theo 
luật pháp của nước sở tại.

Việc điều trị cai nghiện ma túy là rất khó khăn về 
mặt kinh tế đối với ngân sách nhà nước. Cũng vì 
thế, Nhà nước với tư cách là cơ quan để ra những 
nguyên tắc sống trong phạm vi giới hạn của nó, 
cố gắng trừng phạt thật nghiêm khắc tội phạm 
hình sự liên quan đến việc tuyền truyền ma túy 
bất hợp pháp. Mục đích của việc trấn áp này là nỗ 
lực răn đe đối với tội phạm liên quan đến ma túy. 
Quả thật là lợi nhuận từ các hoạt động phi pháp 
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như vậy là lớn bởi vậy mức độ ngăn chặn cũng 
phần nào bị kiềm chế, tuy vậy kẻ nào sa vào bàn 
tay pháp lý thì đều bị trừng trị nghiêm khắc.

Nghiện ma túy có thể định nghĩa là sự rối loạn 
mãn tính và cấp tiến phát trên trên cơ sở ham 
muốn tự nhiên của con người về sự thay đổi 
cảm giác (Kudrle, 2003). Con đường phát triển 
bệnh khác nhau đối với mỗi cá nhân, tuy nhiên 
trong giai đoạn đỉnh điểm của quá trình nghiện 
ma túy thì đều giống nhau và đến giai đoạn cuối 
con nghiện trở thành người hoàn toàn không chủ 
động trong cuộc sống, mà chỉ là một phế nhân 
với hàng loạt bệnh, mà thường là những bệnh 
truyền nhiễm (viêm gan, nhiễm HIV, v.v…) và bị 
chẩn đoán bệnh tâm thần. Giai đoạn tiếp theo là 
giai đoạn cuối cùng mà trong đó con nghiện chết 
dần chết mòn.
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Những điều nói chung

Sản xuất, trồng, buôn bán hay tàng trữ ma túy 
cho nhu cầu riêng hoặc bất cứ việc sử dụng trái 
phép nào với ma túy luôn luôn là hành vi vi phạm 
những qui định pháp luật đang hiện hành. Tại 
Cộng hòa Séc không có qui định về số lượng tối 
thiểu ma túy được phép tàng trữ hay buôn bán 
hợp pháp; nghĩa là ở đây hoàn toàn không chấp 
nhận bất cứ hình thức nào liên quan đến ma túy.

Định nghĩa

Sử dụng ma túy không phải là tội phạm – tức là 
người sử dụng ma túy đang được chăm sóc tại 
trung tâm y tế. Ma túy – luật pháp hiện hành 
hoàn toàn không định nghĩa về khái niệm ma túy. 
Ở đây thông thường đồng nghĩa với chất ma túy 
và chất gây kích thích thần kinh hay chất gây ng-
hiện. Khái niệm chất gây nghiện được định ng-
hĩa tại Điều 130 Bộ luật Hình sự (Luật số 40/2009 
Tuyển tập luật, Bộ luật hình sự được ban hành 
trong các qui định về sau). Chất gây nghiện được 
hiểu là rượu bia, các chất ma túy, chất gây kích 
thích thần kinh và những chất khác có khả năng 
gây ảnh hưởng xấu đến tâm lý hay khả năng làm 
chủ và khả năng nhận thức hoặc hành vi cư xử 
về mặt xã hội của con người. Danh sách các chất 
ma túy và chất gây kích thích thần kinh được nêu 
trong phụ lục của Luật số 167/1998 tuyển tập 

luật về các chất gây nghiện được ban hành trong 
những qui định về sau. 

Những hành vi vi phạm hành chính

Những hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực 
ma túy được qui định tại Điều 30 khoản 1 Luật 
vi phạm hành chính (Luật số 200/1990 Tuyển tập 
luật của Hội đồng nhân dân Séc về các hành vi vi 
phạm hành chính được ban hành trong các qui 
định về sau). Người phạm phải hành vi vi phạm 
hành chính là người:

• tàng trữ trái phép cho nhu cầu bản thân 
mình chất ma túy hay chất gây kích thích 
thần kinh với số lượng nhỏ (Điều 30 khoản 1 
điểm j luật nêu trên),

• trồng trái phép cho nhu cầu bản thân mình 
loại cây hay nấm có chứa chất ma túy hay 
chất gây kích thích thần kinh với số lượng 
nhỏ (Điều 30 khoản 1 điểm k luật nêu trên).

Với hành vi vi phạm hành chính này, trong phạm 
vi xét xử hành chính có thể bị xử phạt đến mức 
15.000,- Kč, và cùng với việc phạt này đồng thời 
cũng có thể quyết định hình phạt cấm cư trú. Việc 
cấm cư trú nghĩa là trong suốt thời gian lệnh cấm 
cư trú có hiệu lực pháp luật, thủ phạm không 
được phép lưu trú trong thành phố hay một khu 
vực của nó mà tại đó thủ phạm đã nhiều lần gây 

NHỮNG HẬU QUẢ CỦA VIỆC TRỒNG, SẢN XUẤT VÀ PHÂN PHỐI 
CÁC CHẤT MA TÚY, CHẤT GÂY KÍCH THÍCH THẦN KINH VÀ ĐỘC 
DƯỢC, NHỮNG YẾU TỐ AN TOÀN, NGUY CƠ BỊ TRỤC XUẤT, 
NGUY CƠ THAM GIA VÀO MÔI TRƯỜNG TỘI PHẠM HÌNH SỰ. 
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ra hành vi vi phạm hành chính (qui định chi tiết 
hơn về bản chất hành vi của hành vi vi phạm hành 
chính được nêu ra trong quyết định của cơ quan 
hành chính đã đưa ra lệnh cấm cư trú (Điều 15a 
khoản 2 luật nêu trên).

Các tội phạm hình sự

Các tội phạm hình sự trong lĩnh vực ma túy được 
qui định trong Bộ luật Hình sự (Luật số 40/2009 
Tuyển tập luật, Bộ luật Hình sự được ban hành 
trong các qui định về sau).

Điều 283 – Sản xuất và sử dụng trái phép các 
chất ma túy, chất gây kích thần kinh và độc dược
(1) Người nào sản xuất, nhập khẩu, xuất khẩu, vận 
chuyển, mời chào, môi giới, mua bán hoặc dưới 
hình thức khác kiếm hoặc tàng trữ trái phép cho 
người khác chất ma túy hay chất gây kích thích 
thần kinh, nguyên liệu điều chế có chứa chất ma 
túy hay chất gây kích thích thần kinh, tiền chất 
hay độc dược thì bị phạt tù từ một đến năm năm 
hoặc phạt tiền.  
    
Bị phạt tù từ hai đến mười năm hoặc tịch thu 
xung công quĩ tài sản nếu thủ phạm gây ra hành 
vi này a) là thành viên của một nhóm người có tổ 
chức, b) mặc dù trong ba năm cuối cùng đã từng 
bị kết án hay xử phạt về hành vi như vậy, c) gây ra 
hành vi như vậy với  mức độ và phạm vi đáng kể, 
hoặc d) ở mức độ và phạm vi lớn hơn đối với trẻ 
em, hoặc với số lượng lớn hơn lượng nhỏ đối với 
trẻ em dưới 15 tuổi.

Bị phạt tù từ tám đến mười hai năm hoặc tịch thu 
xung công quĩ tài sản nếu thủ phạm a) với hành vi 
nêu tại khoản 1 gây ra tổn hại nặng về sức khỏe, 
b) gây ra hành vi như vậy với ý định thu lợi đáng 

kể cho mình hay cho người khác, c) gây ra hành vi 
như vậy ở mức độ và phạm vi lớn, hoặc d) gây ra 
hành vi như vậy với mức độ và phạm vi lớn hơn 
đối với trẻ em dưới 15 tuổi.

Bị phạt tù từ mười đến mười tám năm hoặc tịch 
thu xung công quĩ tài sản nếu thủ phạm a) với 
hành vi nêu tại khoản 1 gây ra tổn hại nặng cho 
sức khỏe của ít nhất hai người hoặc gây ra chết 
người, b) gây ra hành vi như vậy với ý định thu lợi 
ở mức độ và phạm vi lớn cho bản thân hay người 
khác, hoặc c) gây ra hành vi như vậy trong sự liên 
kết với một nhóm người có tổ chức hoạt động ở 
nhiều nước. 

§ 284 – Tàng trữ chất ma túy, chất gây kích thích 
thần kinh và độc dược
(1) Người nào tàng trữ trái phép cho nhu cầu 
riêng cần sa, nhựa cần sa hay chất gây kích thích 
thần kinh có chứa bất cứ chất tetrahydrokanabi-
nol, izomer hay các thể biến đổi hóa học nào của 
nó (THC) sẽ bị phạt tù đến năm năm, cấm hành 
nghề hoặc tịch thu xung công quĩ đồ vật hay các 
giác trị tài sản khác.

(2) Người nào tàng trữ trái phép cho nhu cầu riêng 
chất ma túy hay chất gây kích thích thần kinh khác 
so với loại ma túy nêu tại khoản 1 hay độc dược 
với số lượng lớn hơn lượng nhỏ sẽ bị phạt tù đến 
hai năm, cấm hành nghề hoặc tịch thu xung công 
quĩ đồ vật hay các giác trị tài sản khác.

Bị phạt tù từ sáu tháng đến năm năm hoặc phạt 
tiền nếu thủ phạm gây ra hành vi nêu tại khoản 
1 hoặc khoản 2 ở mức độ và phạm vi lớn hơn; bị 
phạt tù từ hai đến tám năm nếu thủ phạm gây ra 
hành vi nêu tại khoản 1 hoặc khoản 2 ở mức độ 
và phạm vi đáng kể.
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Điều 285 – Trồng trái phép các cây có chứa chất 
ma túy và chất gây kích thích thần kinh
1) Người nào trồng trái phép cho nhu cầu riêng 
cây cần sa với số lượng lớn hơn lượng nhỏ sẽ bị 
phạt tù đến sáu tháng, phạt tiền hoặc tịch thu 
xung công quĩ đồ vật hay các giác trị tài sản khác.

(2) Người nào trồng trái phép cho nhu cầu riêng 
nấm hay loại cây khác với loại cây nêu tại khoản 1 
có chứa chất ma túy hay chất gây kích thích thần 
kinh với số lượng lớn hơn lượng nhỏ sẽ bị phạt tù 
đến một năm, phạt tiền hoặc  tịch thu xung công 
quĩ đồ vật hay các giác trị tài sản khác.  

Bị phạt tù đến ba năm hoặc phạt tiền nếu thủ 
phạm gây ra hành vi nêu tại khoản 1 hoặc khoản 
2 ở mức độ và phạm vi lớn hơn; bị phạt tù từ sáu 
tháng đến năm năm nếu thủ phạm gây ra hành vi 
nêu tại khoản 1 hoặc khoản 2 ở mức độ và phạm 
vi đáng kể.

Điều 286 – Sản xuất và tàng trữ đồ vật dùng để 
sản xuất trái phép chất ma túy, chất gây kích 
thích thần kinh và độc dược.  
Người nào sản xuất, tìm kiếm hay tàng trữ cho 
mình hoặc người khác tiền chất hay đồ vật khác 
dùng để sản xuất trái phép chất ma túy, chất gây 
kích thích thần, chất điều chế có chứa chất ma 
túy hay gây kích thích thần kinh hoặc độc dược 
sẽ bị phạt tù đến năm năm, phạt tiền, cấm hành 
nghề hoặc tịch thu xung công quĩ đồ vật hay các 
giác trị tài sản khác.

Bị phạt tù từ hai đến mười năm nếu thủ phạm: a) 
gây ra hành vi nêu tại khoản 1 là thành viên của 
một nhóm người có tổ chức, b) gây ra hành vi như 
vậy ở mức độ và phạm vi đáng kể, c) gây ra hành 
vi như vậy ở mức độ và phạm vi lớn hơn đối với 

trẻ em, d) với hành vi như vậy thu được lợi ích 
đáng kể cho bản thân hay cho người khác.

Điều 287 – Truyền bá ma túy
Người nào dụ dỗ người khác sử dụng chất gây 
nghiện khác rượu bia hay khuyến khích việc này 
hoặc người nào dưới hình thức khác xúi dục hay 
truyền bá việc sử dụng chất như vậy sẽ bị phạt tù 
đến ba năm hoặc cấm hành nghề.    
 
Bị phạt tù từ một đến năm năm hoặc phạt tiền 
nếu thủ phạm gây ra hành vi nêu tại khoản 1: a) 
là thành viên của một nhóm người có tổ chức, 
b) gây ra hành vi như vậy đối với trẻ em, hoặc c) 
thông qua báo chí, phim ảnh, phát thanh, truyền 
hình, mạng lưới máy tính mà công chúng có thể 
tiếp cận hoặc bằng hình thức khác có tác dụng 
tương tự. Bị phạt tù từ hai đến tám năm nếu thủ 
phạm gây ra hành vi nêu tại khoản 1 đối với trẻ 
em dưới 15 tuổi. 

Trục xuất

Tòa án có thể xử phạt thủ phạm không phải là 
công dân Cộng hòa Séc hình phạt trục xuất khỏi 
lãnh thổ Cộng hòa Séc là hình phạt riêng hoặc 
bên cạnh hình phạt khác nếu điều này là do yêu 
cầu về an toàn của người dân và tài sản hoặc lợi 
ích chung khác; tòa án có thể tuyên hình phạt trục 
xuất là hình phạt riêng, nếu xét về tính chất và 
mức độ nguy hại của tội phạm gây ra, nhân thân 
và hoàn cảnh của thủ phạm thấy rằng không cần 
thiết phải tuyên hình phạt khác (Điều 80 khoản 
1 Bộ luật Hình sự). Xét về tính chất và mức độ 
nguy hại của tội phạm gây ra, khả năng cải tạo và 
hoàn cảnh của thủ phạm cũng như mức độ đe 
dọa đến an toàn của người dân, tài sản hay quyền 
lợi chung khác, tòa án có thể tuyên hình phạt trục 
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xuất với mức từ một đến mười năm hoặc vô thời 
hạn (Điều 80 khoản 2 Bộ luật Hình sự).

Nếu có lý do lo ngại về trường hợp người bị kết án 
có thể ẩn náu hay bằng cách khác gây cản trở đến 
việc thi hành hình phạt trục xuất, thủ phạm đã 
bị kết án có thể sẽ bị bắt tạm giam chờ trục xuất 
(Điều 350 điểm b Bộ luật Tố tụng hình sự). Ngay 
sau khi bản án tuyên hình phạt trục xuất có hiệu 
lực pháp luật, chủ tọa hội đồng xét xử sẽ gửi chỉ 
thị thi hành hình phạt này cho Cảnh sát Cộng hòa 
Séc và đồng thời yêu cầu người bị kết án ngay lập 
tức rời khỏi Cộng hòa Séc (Điều 350 điểm b khoản 
1 Bộ luật Tố tụng hình sự).

Việc trục xuất hành chính được điều chỉnh theo 
các Điều 118 đến 123a Luật số 326/1999 Tuyển 
tập luật về cư trú của người nước ngoài tại lãnh 
thổ Cộng hòa Séc và về sự thay đổi của một số 
luật được ban hành trong các qui định về sau. 

Những yếu tố quan trọng khác

Luật hình sự cũng qui định về hành vi Không ngăn 
cản tội phạm (Điều 367 Bộ luật Hình sự). Người 
nào biết rõ  người khác đang chuẩn bị hay đang 
gây ra tội phạm sản xuất và sử dụng trái phép 
các chất ma túy, chất gây kích thần kinh và độc 
dược (Điều 283) và không ngăn cản việc gây ra 
hay chấm dứt tội phạm như vậy sẽ bị phạt tù đến 
3 năm. Người nào gây ra hành vi nêu tại khoản 1 
sẽ không bị xử phạt nếu không thể ngăn cản tội 
phạm vì tương đối khó khăn hoặc khiến cho bản 
thân hay người thân có nguy cơ bị chết, tổn hại 
đến sức khỏe, tổn hại nghiêm trọng khác hay bị 
truy tố hình sự.    

Sự hợp tác với thủ phạm cũng là tội phạm – sự 
hợp tác này có thể được đặc trưng bởi những 
yếu tố như: đồng phạm (Điều 23 Bộ luật Hình sự), 
người tổ chức (Điều 24 khoản 1 điểm a Bộ luật 
Hình sự), người xúi dục (Điều 24 khoản 1 điểm b 
Bộ luật Hình sự) và người giúp đỡ (Điều 24 khoản  
1 điểm c Bộ luật Hình sự). Theo quan điểm pháp 
luật, đồng phạm, người tổ chức, người xúi dục và 
người giúp đỡ cũng phải chịu trách nhiệm hình sự 
như thủ phạm chính.

Khi tham gia vào tội phạm liên quan đến ma túy, 
thủ phạm có thể gây ra nguy cơ không chỉ cho 
bản thân mà thậm chí còn cho những thành viên 
khác trong gia đình. Đặc biệt trong những trường 
hợp khi từ chối tham gia vào hình thức nào đó 
của tội phạm, người này có thể bị gây áp lực từ 
phía những thủ phạm khác, và điều này hoặc là 
trực tiếp hay việc làm thông qua những thành 
viên trong gia đình của mình, qua đó rất khó đối 
phó với áp lực như vậy. Hệ thống pháp luật hình 
sự (Cảnh sát Cộng hòa Séc và tòa án) có những 
công cụ pháp lý để trong trường hợp cần thiết có 
thể bảo đảm việc bảo vệ và sự an toàn không chỉ 
cho thủ phạm (ví dụ như bị can, bị cáo hợp tác) 
mà còn cho những thành viên khác trong gia đình 
của người này.   
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lPHÒNG NGỪA TỘI PHẠM MA TÚY, KHẢ NĂNG VÀ PHƯƠNG 
PHÁP THÔNG BÁO, HỢP TÁC VỚI CẢNH SÁT

Phòng ngừa tội phạm ma túy

Chúng ta có thể tự làm gì chống ma túy? (chúng 
ta ở đây là người Việt)   
 

• Theo dõi những dấu hiệu cảnh báo đối với 
trẻ em và những người thân của mình (ví 
dụ thay đổi cách cư xử một cách vô cớ, giấu 
giếm, bỗng dưng có nhiều tiền hoặc ngược 
lại thiếu tiền, khó chịu, bồn chồn, buồn bã và 
các biểu hiện tương tự).

• Làm quen với thông tin về tác hại của việc 
nghiện ma túy gây ra, và đối mặt với chúng 
sao cho hiệu quả. Biết được những rủi ro và 
sử dụng ma túy mang lại – kể cả nguy cơ bị 
ảnh hưởng đến sức khỏe suốt đời hoặc nguy 
cơ tử vong.

• Hãy hướng trẻ em đến một lối sống lành 
mạnh – một cuộc sống không ma túy. Hãy 
gieo vào trẻ cảm nhận rằng không sử dụng 
ma túy là đúng đắn và rằng những người 
không sử dụng ma túy là „bình thường“.

• Bảo vệ thanh thiếu niên trước ma túy – tố 
cáo người bán, sản xuất hoặc trồng ma túy 
với cảnh sát CH Séc hoặc các cơ quan khác 

như cảnh sát thành phố hoặc cảnh sát khu 
vực, kiểm sát viên.

• Khuyến khích trẻ có một cuộc sống lành 
mạnh, chẳng hạn như các hoạt động giải trí, 
thể thao, nghệ thuật, phát triển sở thích. 
Chối từ việc uống rượu, hút thuốc và tất 
nhiên là nói không với việc sử dụng bất kỳ 
loại ma túy nào.

• Chúng ta hãy cư xử là tấm gương cho thanh 
thiếu niên, để chúng thấy là việc sử dụng 
ma túy là không được chấp nhận, thậm chí 
không có sự cư xử một cách trung lập. Hãy 
nêu rõ quan điểm cách cư xử mạo hiểm là 
không được chấp nhận.

• Hãy quan tâm đến trẻ em – theo dõi việc học 
tập của chúng ở trường, cần biết ít nhất là 
những người bạn „tốt“ của chúng, cần biết 
chúng đi đâu sau giờ học. Hãy chơi cùng trẻ 
phù hợp theo lứa tuổi của chúng – cố gắng 
có những khoảng thời gian trải nghiệm cùng 
con ví dụ vào những ngày cuối tuần.

Ai có thể giúp ta và giúp được gì?
Trong trường học có thể thảo luận hoặc tham 
khảo ý kiến với chuyên gia phương pháp luận 
hoặc nếu trong trường có thì là với nhà tâm lý 
học. Đồng thời cũng có thể và có hiệu quả nếu 
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liên lạc với hội đồng tư vấn sư phạm – tâm lý PPP. 
Trong trường hợp cha mẹ có nghi ngờ việc con 
mình sử dụng ma túy thì có thể trông cậy vào 
mạng lưới các tổ chức phi chính phủ trong lĩnh 
vực ma túy – bộ phận phòng chống ma túy, giảm 
thiểu tác hại ma túy, điều trị cai nghiện, chăm 
sóc ngoại trú cao độ và theo dõi sau đó, dịch vụ 
chống ma túy trong tù và phòng tư vấn pháp lý 
(địa chỉ liên lạc chi tiết có thể truy cập tại trang 
web www. asociace.org/kontakty.html).

Ngoài ra lẽ đương nhiên là có thể liên hệ với các 
cơ sở y tế giúp đỡ việc giải độc chất gây nghiện. 
Sự giúp đỡ tiếp theo là đến với bác sĩ đa khoa khu 
vực, trong trường hợp cần thiết, họ sẽ hướng dấn 
cha mẹ nhờ sự hỗ trợ của các nhà chuyên môn.
Xã hội tích cực tạo ra một môi trường giúp đỡ và 
chăm sóc, ví dụ cung cấp hỗ trợ đặc biệt trong 
trường hợp cần thiết và các mối liên lạc trong 
trường hợp khẩn cấp.

Cảnh sát có giúp tôi được bảo vệ đối với thủ 
phạm về ma túy?
Có, cảnh sát có đủ các công cụ pháp lý để bảo vệ 
người có thể bị đe dọa. Các công cụ đó được nêu 
trong Bộ luật tố tụng hình sự cũng như trong luật 
riêng về việc bảo vệ nhân chứng.

Đường dây nặc danh, địa chỉ e-mail nặc danh 
của cảnh sát là gì? Có ai tìm ra tôi chính là người 
đã khai báo về lò nấu thuốc phiện? 
Để liên lạc với cảnh sát có thể sử dụng một số 
cách. Lẽ đương nhiên là bạn có thể sử dụng 
đường dây nóng để liên lạc với cảnh sát Cộng hòa 
Séc (158) hoặc với cảnh sát thành phố (156). Việc 
nghi ngờ phạm tội hình sự có thể báo cáo trực 
tiếp tại bất kỳ cơ quan nào của cảnh sát Cộng hòa 
Séc; cũng có thể thông báo cho Viện kiểm sát 

quốc gia. Mỗi cơ quan cảnh sát Cộng hòa Séc đều 
có nghĩa vụ tiếp nhận những thông tin này.

Đồng thời cũng có thể sử dụng ví dụ điện thoại 
để thông báo nặc danh tại đường dây +420 603 
191 364 hoặc hòm thư điện tử e-mail: hoptac@
npdc.cz. Trong trường hợp bạn sử dụng điện 
thoại hoặc hòm thư điện tử, cảnh sát sẽ tiếp tục 
xác minh danh tính của bạn. Thông báo về việc 
nghi ngờ phạm tội hình sự sẽ được ghi chép vào 
biên bản. Ngay từ giai đoạn này bạn có thể yêu 
cầu cảnh sát giữ bí mật danh tính của mình và cả 
trong trường hợp làm nhân chứng. Theo Điều 55 
khoản 2 Bộ luật tố tụng hình sự, quá trình này chỉ 
có thể thực hiện nếu xác minh được là việc làm 
chứng sẽ gây tổn hại đến sức khỏe hoặc những 
nguy hiểm nghiêm trọng khác vi phạm quyền cơ 
bản của người làm chứng hoặc người thân của họ 
và không thể bảo vệ nhân chứng bằng phương 
pháp đáng tin cậy khác.

Có thể tin tưởng vào cảnh sát CH Séc?
Lẽ đương nhiên là có thể tin cậy vào cảnh sát. 
Tất cả các thông tin mà bạn cung cấp về nghi ngờ 
phạm tội hình sự đều được giữ kín và cảnh sát sẽ 
điều tra xác minh. Trong trường hợp nghi can bị 
truy tố, bạn có nghĩa vụ khai báo với tư cách là 
nhân chứng. 

Các dấu hiệu cảnh báo về việc sử dụng ma túy
Nếu có nghi ngờ là người nào đó quanh bạn có 
thể có vấn đề với ma túy, bạn có thể nhận biết 
qua những điều sau:

• Thay đổi thái độ cư xử, biến đổi tâm trạng từ 
hoạt động tích cực sang dẫn đến hoàn toàn 
lãnh đạm; giấu giếm, gây gổ vô cớ, khó chịu, 
bối rối.
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• Không còn quan tâm đến vấn đề mà trước họ 
có quan tâm, thích thú; sự thay đổi cơ bản 
của họ không có nguyên nhân.  

• Không quan tâm đến bản thân cũng như 
người khác – hoàn toàn không quan tâm 
hoặc qua loa về ngoại hình của mình, thói 
quen ăn uống và vệ sinh thất thường.

• Sức học ở trường sa sút mà không có nguyên 
nhân; bỗng nhiên không tham gia các hoạt 
động ngoại khóa hoặc vắng mặt ở trường mà 
không thể giải thích nguyên nhân; trốn học.

• Tuyên bố hâm mộ hoặc đề cao cái gọi là văn 
hóa „ma túy“; ngưỡng mộ và biện hộ cho 
việc sử dụng ma túy.

• Phát hiện thấy có ma túy hoặc „hộp đựng 
ma túy“. Nhất là ống tiêm vô trùng, đã qua 
sử dụng, ga rô, thìa nhỏ, „gói nhỏ“ hoặc túi 
đựng ma túy.

• Về nhà muộn trái với thỏa thuận cùng cha 
mẹ, đi khỏi nhà mà không giải thích rõ ràng 
trong thời gian dài hoặc trốn nhà.

• Có thể hợp tác với cảnh sát Cộng hòa Séc 
trong một số lĩnh vực – phòng chống tội phạm 
và giáo giục trong lĩnh vực pháp lý. Nhiệu vụ 
của cảnh sát Cộng hòa Séc không chỉ là phát 
hiện va điều tra tội phạm hình sự, mà còn 
chịu trách nhiệm trong việc phòng chống tội 
phạm, trong đó có tội phạm về ma túy.

Phòng chống tội phạm trước hết bao gồm các tổ 
chức sau: 
• Cảnh sát tổng hợp,

• Cảnh ngoại kiều,

• Cảnh sát giao thông và

• Cảnh sát hình sự và điều tra.

Hoạt động của cảnh sát Cộng hào Séc trong việc 
phòng chống tội phạm cùng phối hợp với cảnh sát 
đặc nhiệm và nhân viên cảnh sát. Trong lĩnh vực 
phòng chống ma túy còn có cảnh sát được đào 
tạo đặc biệt.

Trung tâm phòng chống ma túy quốc gia (cơ quan 
có thẩm quyền trên tòan lãnh thổ Cộng hòa Séc) 
hiện đang thực hiện trước hết các nhiệu vụ sau 
trong lĩnh vực phòng chống tội phạm ma túy: 
thực hiện dự án phòng chống ma túy được cảnh 
sát áp dụng trong phạm vi phòng ngừa cấp ban 
đầu (ví dụ Học viện cảnh sát tý hon, Pháp luật cho 
mọi người, Pháp luật dành cho trẻ em – tôi biết 
điều gì là được phép?, Hướng dẫn nhân chứng là 
trẻ em trong tố tụng hình sự, tuổi không - an toàn 
v.v...). Một số trong các dự án này phát sinh từ 
sáng kiến riêng của các cơ quan cảnh sát có thể là 
từ các nhóm phát động thông tin phòng ngừa tội 
phạm hoặc từ các tổ chức khác. 

Phần lớn các dự án này nhằm mục đích hướng 
tới học sinh trong các trường học và mẫu giáo. 
Nhiều trường có nhu cầu muốn hợp tác và tham 
gia thực hiện không chỉ thông qua việc nhân 
viên cảnh sát tham gia tích cực hoạt động trong 
trường học mà nhà trường còn muốn mở rộng 
thành chương trình chính khóa.



VIETNAMSKO-ČESKÁ PROTIDROGOVÁ LIGA

Vyber
správnou
cestu . . .

0

5

25

75

95

100

0

5

25

75

95

100

0

5

25

75

95

100

0

5

25

75

95

100

19

Lý tưởng nhất là trường học có các chuyên gia 
phương pháp học về phòng ngừa trong nhà 
trường để hợp tác với các tổ chức phòng chống 
tội phạm trong khu vực địa bàn. Họ sẽ có thể 
cùng nhau xác định rõ những biểu hiện nguy 
hiểm có thể xảy ra trong nhà trường. (những 
thông tin quí báu, quan trọng mà học sinh (trong 
đó có học sinh Việt Nam) biết được cùng với 
những lo lắng, nghi ngờ đến sự an toàn trực tiếp 
trong trường học cũng như các cơ sở giáo dục có 
thể thông báo và tham khảo ý kiến với các chuyên 
gia đó). 
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Bạn sống tại Cộng hòa Séc mà không biết điều 
gì xảy ra với con mình khi bị rơi vào hoàn cảnh 
không thể tự chăm sóc chúng? 

Vì lý do bị bệnh nặng bạn không thể chăm sóc 
con và tại Cộng hòa Séc không ai có thể chăm 
sóc con bạn? Bạn sa vào vòng lao lý và bạn phải 
đi tù? Bạn về Việt Nam và để con tuổi vị thành 
niên ở lại Cộng hòa Séc? Bạn gửi con cho người 
khác chăm nuôi, nhưng người đó không thể nuôi 
chúng được nữa? Bạn không thể đảm đương việc 
nuôi dạy con và không biết làm thế nào? Con của 
bạn không học được? Con bạn bỏ học? Con bạn 
phạm tội hình sự? Con bạn sử dụng thuốc phiện 
và ma túy? Con bạn bị ngược đãi, lạm dụng và bị 
buôn bán?

Các trường hợp trên đây và còn rất nhiều tình 
huống khác nữa trở thành lý do để Cộng hòa Séc 
bắt đầu quan tâm đến con cái và cả gia đình bạn. 
Trên cơ sở luật hiện hành tại Cộng hòa Séc, nhà 
nước có nghĩa vụ cung cấp chăm sóc phù hợp đối 
với trẻ vị thành niên theo lợi ích tối ưu của trẻ.  / 
Công ước về quyền lợi trẻ em, Hiến chương về 
các quyền và tự do, Luật gia đình, Luật bảo vệ trẻ 
em về mặt xã hội và pháp lý, Luật thực hiện chế 
độ giáo dục nội trú và bảo vệ v.v.../

Các cơ quan chính phủ cung cấp giúp đỡ trẻ vị 
thành niên hoặc gia đình họ.
1/ Cơ quan cảnh sát Cộng hòa Séc
2/ Cơ quan bảo vệ trẻ em về mặt xã hội và pháp lý
3/ Uỷ ban quốc tế bảo vệ trẻ em về mặt pháp lý
4/ Các tòa án cấp tỉnh và quận 

Các cơ quan nhà nước làm việc về vấn đề trẻ vị 
thành niên và gia đình trẻ
1/ Trại trẻ mồ côi dành cho người nước ngoài
2/ Phòng tư vấn về sư phạm và tâm lý
3/ Trung tâm chăm sóc giáo dục
4/Cơ sở chăm sóc sự phạm tâm lý ngoại trú
5/ Cô nhi viện và Trại giáo dục
6/ Cơ sở y tế cung cấp chăm sóc cấp tính
7/ Cơ sở cấp cứu tức thời 

Ngoài ra tại Cộng hòa Séc còn có các tổ chức phi 
chính phủ, phi lợi nhuận cung cấp các loại hình 
giúp đỡ đặc biệt cho trẻ em và gia đình của trẻ 
trong những tình huống khác nhau. 

Khi trẻ em vị thành niên là người nước ngoài 
sống tại Cộng hòa Séc mà không có người nương 
tựa hoặc không được cha mẹ, người đại diện 
hợp pháp chăm sóc thì trình tự cơ quan nhà 
nước xác minh việc đó như thế nào? 
1/ Tình huống đó được cơ quan cảnh sát Cộng 
hòa Séc xác minh ví dụ do vô tình khi kiểm tra. Họ 
xác minh danh tính của trẻ và kiểm tra xem trẻ 

CHĂM SÓC TRẺ EM NGƯỜI NƯỚC NGOÀI TẠI CH SÉC
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đó có đang vị truy tìm trên toàn quốc hoặc quốc 
tế. Nếu trẻ nói được tên bố mẹ mình và địa chỉ 
cư trú cùng với bố mẹ thì cảnh sát sẽ trao chúng 
lại cho gia đình. Nếu không xác minh được người 
chịu trách nhiệm chăm nuôi đứa trẻ, thì cảnh sát 
sẽ thông báo cho Tổ chức pháp lý xã hội có thẩm 
quyền tại địa phương về vấn đề bảo vệ trẻ em /
viết tắt là OSPOD/.

2/ Nhân viên xã hội của tổ chức OSPOD xác minh 
tại Cộng hòa Séc ai là người chịu trách nhiệm 
chăm sóc đứa trẻ và họ bắt đầu xem xét hoàn 
cảnh của trẻ. Nếu không thể giao đứa trẻ cho 
bố mẹ hoặc người thân chăm nuôi, nhân viên xã 
hội sẽ đưa đề nghị lên Tòa an quận quyết  định 
tạm thời đưa đứa trẻ vào Trại trẻ mồ côi. Trong 
trường hợp đứa trẻ người nước ngoài gặp rào 
cản về mặt ngôn ngữ thì nó sẽ được đưa vào Trại 
trẻ mồ côi dành cho người nước ngoài tại Praha. 
Nếu đứa trẻ đã cư trú dài hạn tại Cộng hòa Séc, 
đã đi học, nói và hiểu thông thạo tiếng Tiệp, thì 
thông thường nó sẽ được đưa vào Trại trẻ mồ côi 
chung với trẻ em Tiệp.

3/ Trại trẻ mồ côi tiếp nhận trẻ em theo quyết định 
của tòa án sẽ cùng với nhân viên xã hội OSPOD 
giải quyết toàn bộ hoàn cảnh để đáp ứng nhu cầu 
tối ưu của đứa trẻ. Họ sẽ tìm kiếm sự giúp đỡ của 
gia đình người thân, hỗ trợ tìm kiếm liên lạc mà 
đứa trẻ mong muốn, đảm bảo việc học tập cấp 
phổ thông cơ sở hoặc trung cấp.  Thông thường 
đứa trẻ trước hết được đưa vào cơ sở dự bị, tại 
đây, các nhà chuyên môn sẽ thực hiện chẩn đoán 
toàn diện đối với đứa trẻ. Sau hai tháng cư trú các 
nhà sư phạm sẽ gợi ý các bước tiếp theo đối với 
đứa trẻ và cùng phối hợp với tổ chức OSPOD đưa 
đứa trẻ vào môi trường phù hợp (cô nhi viện, trại 
giáo dục) hoặc giao cho người khác chăm nuôi.

4/ Tình hình của đứa trẻ cũng như gia đình của 
đứa trẻ sẽ thường xuyên được nhân viên xác hội 
OSPOD theo dõi, các yếu tố mới sẽ được xem xét 
và trong trường hợp không còn lý do phải tách 
rời khỏi cha mẹ, đứa trẻ sẽ được giao lại cho gia 
đình.

Đứa trẻ có vấn đề trong trường học, không tiến 
bộ, lơ là trong học tập, bỏ học, mâu thuẫn với 
bạn cùng lớp, có biểu hiện cư xử không phù hợp, 
vi phạm nội qui nhà trường. Gia đình không giáo 
dục được con, đứa trẻ có xu hướng phạm tội 
hình sự, sử dụng ma túy, giao lưu với những đối 
tượng không phù hợp v.v...
1/ Tình trạng đó ban đầu sẽ được nhà trường giải 
quyết, thường là với sự hỗ trợ của chuyên gia sư 
phạm và tâm lý sư phạm.

2/ Nếu vấn đề đó vẫn tiếp diễn, nhà trường sẽ 
nhờ sự giúp đỡ của tổ chức OSPOD, tổ chức này 
sẽ cố gắng phối hợp với gia đình và nhà trường 
tìm giải pháp.

3/ Nếu cần sự can thiệp của những nhà chuyên 
môn khác, tổ chức OSPOD phối hợp với nhà 
trường và cha mẹ đề xuất việc chăm sóc đặc biệt 
đối với đứa trẻ, ví dụ tư vấn tâm lý sư phạm, 
trung tâm giáo dục, chăm sóc điều trị tâm lý và 
sư phạm, chăm sóc điều trị cho trẻ em, cơ sở y 
tế chăm sóc nhu cầu của trẻ theo đề nghị các tổ 
chức phi chính phủ.

4/ Nếu việc chăm sóc ngoại trú không đạt hiệu 
quả, nhân viên xã hội của tổ chức OSPOD sẽ đưa 
để nghị tòa quyết định tạm thời hoặc tổ chức giáo 
dục  đề ra qui định. Sau đó việc chăm sóc sẽ được 
thực hiện trong trại giáo dục dựa theo những 
nguyên tắc được đề ra như trên.
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Con bạn bị lạm dụng, bị bắt nạt, bị hành hạ hoặc 
bị bán?
1/ Trong trường hợp đó bạn cần tìm sự giúp đỡ 
ngay lập tức. Tùy theo mức độ nghiêm trọng, bạn 
hãy nhờ đến sự giúp đỡ của cơ quan cảnh sát 
Cộng hòa Séc, tổ chức OSPOD, chuyên viên của tổ 
chức y tế hoặc trường học /chuyên gia sư phạm 
tại trường học, bác sĩ nhi khoa, bác sĩ tâm thần 
nhi khoa, bác sĩ chuyên khoa khác, phòng khám 
tâm thần, trung tâm giáo dục, phòng tư vấn tâm 
lý sư phạm v.v…/ tổ chức phi chính phủ phi lợi 
nhuận /ví dụ Đường dây tín nhiệm, Vòng trắng an 
toàn, Trung tâm cứu trợ dành cho trẻ em, Đường 
dây an toàn dành cho thanh thiếu niên, Quỹ giúp 
đỡ trẻ em bị đe doạ, Phòng tư vấn về vấn đề ma 
túy o.s. Sananim, Trung tâm Prev, Đường dây mầu 
hồng v.v.../ 

2/ Chuyên gia sẽ đánh giá tình hình và đề xuất các 
bước công việc tiếp theo với trẻ.

3/ Trong trường hợp cần thiết, nhân viên xã hội 
OSPOD sẽ đưa đề nghị để tòa án quyết định tạm 
thời đưa đưa trẻ vào Trại giáo dục theo chế độ 
mà tòa qui định.

Người đại diện hợp pháp có thể tự  đưa đề nghị 
yêu cầu giúp đỡ giải quyết tình hình của con 
mình?
Cha mẹ hoặc người chăm nuôi trẻ bất kỳ lúc nào 
cũng có thể liên lạc với các tổ chức nói trên và yêu 
cầu giúp đỡ giải quyết vấn đề của mình. 

Trại trẻ mồ côi dành cho người nước ngoài có vai 
trò như thế nào trong việc giúp trẻ có vấn đề?
Trại trẻ mồ côi dành cho người nước ngoài  là cơ 
sở nhà nước thuộc Bộ giáo dục, thanh niên và thể 
dục và hoạt động trong hệ thống giáo dục chung.

Trại trẻ mồ côi dành cho người nước ngoài nhận 
chăm sóc trẻ em người nước ngoài di cư đến Cộng 
hòa Séc mà không có cha mẹ hoặc người lớn đi 
kèm chịu trách nhiệm về việc nuôi dạy. Trẻ em có 
bố mẹ bị tù giam hoặc tạm giam và tại Cộng hòa 
Séc không còn ai có thể chăm sóc thay. Trẻ phạm 
tội hình sự. Việc giáo dục trẻ không kiểm soát 
được. Hình thức giáo dục trẻ ngoại trú không đạt 
hiệu quả. Trẻ bị ngược đãi, bị lạm dụng và bị buôn 
bán.

Trại trẻ mồ côi dành cho người nước ngoài chỉ nhận 
những trẻ trên cơ sở quyết định của tòa án. /Quyết 
định của tòa án về biện pháp tạm thời, quyết định 
của tòa án về giáo dục nội trú, quyết định của tòa 
án về chăm sóc bảo vệ/.

Trại trẻ mồ côi dành cho người nước ngoài có thể 
nhận trẻ em với mục đích chẩn đoán tự nguyện. 
Đây là hình thức cư trú duy nhất trong Trại trẻ 
mồ côi dành cho người nước ngoài mà không cần 
quyết định của tòa án. Trẻ em được nhận trên cơ 
sở hợp đồng giữa trại, cha mẹ và đứa trẻ về việc cư 
trú tự nguyện trong hai tháng. Sau thời gian cư trú 
đó, sự chẩn đoán tổng thể đối với đứa trẻ sẽ được 
thực hiện /về mặt tâm lý học, sư phạm đặc biệt, 
giáo dục, y tế, xã hội và pháp lý/. Sau khi kết thúc 
thời gian cư trú tại trại, đứa trẻ sẽ được trả lại cho 
cha mẹ chăm sóc và trại sẽ đề xuất các hình thức 
giáo dục đối với trẻ. Trại trẻ mồ côi dành cho người 
nước ngoài nhận trẻ ở lứa tuổi từ 3 – 18 tuổi.

Trại trẻ mồ côi dành cho người nước ngoài cung 
cấp cho trẻ sự chăm sóc đầy đủ và trực tiếp, có 
nghĩa là chăm sóc trẻ 24 giờ hàng ngày, cung cấp 
thức ăn, quần áo, chỗ ở, các hoạt động giải trí và 
giáo dục.
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Trại trẻ mồ côi dành cho người nước ngoài hoàn 
toàn tôn trọng sự khác biệt về sắc tộc và tôn giáo 
của mỗi trẻ người nước ngoài.

Trại trẻ mồ côi dành cho người nước ngoài hợp 
tác với cha mẹ, những người thân của trẻ, và hợp 
tác với các chuyên gia khác phù hợp với lợi ích 
của trẻ.

Trại trẻ mồ côi dành cho người nước ngoài hợp 
tác với tất cả các cơ sở giáo dục và bảo vệ khác, 
đồng thời tùy theo nhu cầu, trẻ người nước ngoài 
có thể được đưa vào trại trẻ mồ côi dành cho 
người Tiệp.

Trại trẻ mồ côi dành cho người nước ngoài tìm 
kiếm cơ hội giáo dục phù hợp nhất tại các trường 
của Tiệp tùy theo nhu cầu của trẻ.
Trại trẻ mồ côi dành cho người nước ngoài ắp đặt 
cha mẹ trách nhiệm thanh toán lệ phí ăn ở cho trẻ 
được đưa vào trại cư trú tự nguyện vì mục đích 
chẩn đoán, mức lệ phí phụ thuộc vào độ tuổi của 
trẻ khi được đưa vào trại.

Trong phạm vi Chương trình giáo dục của mình, 
Trại trẻ mồ côi dành cho người nước ngoài còn 
cung cấp miễn phí các dịch vụ ngoại trú khác – 
về tâm lý, sự phạm đặc biệt, điều trị. Các dịch vụ 
này được cung cấp theo yêu cầu của cha mẹ, giáo 
viên, cơ sở y tế, thẩm phán hoặc của chính đứa 
trẻ.  

Trại trẻ mồ côi dành cho người nước ngoài chăm 
sóc trẻ em không có cha mẹ do đang ở nội trú 
chuẩn bị cho việc học trung cấp hoặc đại học theo 
nghề nghiệp.Trại trẻ mồ côi dành cho người nước 
ngoài tạo điều kiện để họ có thể rời khỏi trại, giúp 
họ tìm việc làm và nơi ở.

Trại trẻ mồ côi dành cho người nước ngoài cung 
cấp tư vấn chuyên môn và nơi làm việc theo 
ngành nghề đã học theo sở thích của trẻ người 
nước ngoài.

Trong Trại trẻ mồ côi dành cho người nước ngoài 
có các chuyên gia /các nhà sư phạm đặc biệt, nhà 
tâm lý học, chuyên gia điều trị, nhân viên xã hội, 
giáo viên /, họ luôn sẵn sàng giúp đỡ con cái của 
bạn.

Bạn sợ hãi?
Bạn hãy mua một con gấu trúc!
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• Trồng cần sa hay nấm gây ảo giác hoặc chất ma túy và chất gây kích thích thần 
kinh khác; sản xuất bất cứ chất ma túy hay chất gây kích thích thần kinh nào khác 
(các loại ma túy trái phép) là tội phạm hình sự. Tương tự như vậy, bán, đưa cho, 
cho mượn, tàng trữ cho người khác hay sử dụng chúng dưới bất cứ hình thức 
nào khác đều là tội phạm hình sự.       
 

• Tàng trữ ma túy cho nhu cầu riêng với số lượng nhỏ luôn là hành vi vi phạm hành 
chính. Tàng trữ ma túy cho nhu cầu riêng với số lượng lớn hơn lượng nhỏ là tội 
phạm hình sự.        
 

• Nếu người bị truy tố hình sự không phải là công dân Cộng hòa Séc – ngay trong 
quá trình điều tra luôn có nguy cơ bị bắt tạm giam cao hơn.   
 

• Nếu người nước ngoài bị truy tố hình sự và hiệp ước quốc tế cho phép, người đó 
có thể bị dẫn độ về nước mà mình là công dân để thi hành hình phạt tù giam. 
  

• Đồng thời nếu cho rằng điều đó là thích hợp và hiệu quả, trong bản án kết tội 
tòa án có thể tuyên hình phạt trục xuất. Mỗi một hình phạt do tòa án quyết định 
sẽ được ghi vào trong danh mục hình phạt. Trích lục từ danh mục hình phạt 
luôn luôn ghi những thông tin này.      
 

• Trong trường hợp bị bắt tạm giam hay bị kết án tù, con người sẽ bị tách khỏi môi 
trường gia đình và bạn bè của mình, điều đó có thể mang lại những tác động xấu 
về mặt xã hội và áp lực tâm lý  đối với mỗi cá nhân.


