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HỘI ðỒNG NHÂN DÂN
TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc

ðỀ ÁN
ðiều trị nghiện ma túy tự nguyện không thu phí tại cơ sở tư vấn và
ñiều trị nghiện ma túy tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 71/2016/NQ-HðND ngày 09 tháng 12 năm 2016
của Hội ñồng nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu)
Phần I
SỰ CẦN THIẾT VÀ CƠ SỞ PHÁP LÝ
I. SỰ CẦN THIẾT CỦA VIỆC XÂY DỰNG ðỀ ÁN THỰC HIỆN ðIỀU
TRỊ NGHIỆN MA TÚY TỰ NGUYỆN.
1. Sự cần thiết xây dựng ñề án.
Trước thực trạng tệ nạn ma túy hiện nay vẫn còn diễn biến phức tạp, tình
trạng sử dụng ma túy tổng hợp có chiều hướng gia tăng ñã làm ảnh hưởng rất lớn
ñến tình hình an ninh trật tự - xã hội trên ñịa bàn. Theo thống kê tính ñến hết tháng
10/2016, trên ñịa bàn tỉnh tổng số người nghiện ma túy có hồ sơ quản lý là 2.951
người, tăng 435 người so với cuối năm 2015 (2.951/2.516 người). Trong ñó số
người nghiện ở ngoài xã hội là 1.912 (chiếm khoảng 65%).
Thực hiện Quyết ñịnh số 2596/Qð-TTg ngày 27/12/2013 của Thủ tướng
Chính phủ về việc phê duyệt ñề án ñổi mới công tác cai nghiện ma túy ở Việt Nam
ñến năm 2020 và Quyết ñịnh số 2414/Qð-UBND ngày 05/11/2014 của UBND tỉnh
Bà Rịa - Vũng Tàu về việc ban hành kế hoạch thực hiện ðề án ñổi mới công tác cai
nghiện ma túy ñến năm 2020 trên ñịa bàn tỉnh, trong ñó giai ñoạn từ năm 2016 2020 nâng tỷ lệ số người nghiện ñược ñiều trị so với số người nghiện có hồ sơ quản
lý (ước tính dự báo ñến năm 2020 trên ñịa bàn tỉnh có khoảng 3.500 người nghiện)
từ 70% vào năm 2015 lên 90% vào năm 2020 (ước tương ñương khoảng 3.150
người), kéo giảm ñến mức tối ña tỷ lệ ñiều trị nghiện bắt buộc tại Trung tâm. Với
quan ñiểm coi nghiện ma túy là bệnh mãn tính do rối loạn của não bộ, ñiều trị
nghiện ma túy là quá trình lâu dài bao gồm tổng thể các can thiệp hỗ trợ về y tế, tâm
lý, xã hội làm thay ñổi nhận thức, hành vi nhằm giảm tác hại của nghiện ma túy và
giảm tình trạng sử dụng ma túy trái phép. Do vậy, việc thực hiện và ña dạng hóa các
biện pháp, mô hình ñiều trị nghiện bao gồm ñiều trị tự nguyện tại gia ñình, cộng
ñồng và ñiều trị nghiện bắt buộc tại cơ sở cai nghiện là cần thiết.
2. Tác ñộng của việc thực hiện ñiều trị nghiện ma túy tự nguyện
không thu phí.
2.1. Tác ñộng về mặt xã hội:

