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Lời tựa 

Trung tâm Sáng kiến Sức khỏe và Dân số (CCIHP) được thành lập 

năm 2008 dưới Liên hiệp các Hội Khoa học và Kĩ thuật Việt Nam 

(VUSTA). Sứ mệnh của CCIHP là sử dụng các các chiến lược và 

phương pháp tiếp cận sáng tạo để giải quyết các vấn đề sức khỏe và 

dân số phức tạp trong bối cảnh xã hội Việt Nam đương đại nhằm giúp 

mọi người được hưởng đầy đủ các quyền của mình đặc biệt là các 

quyền về sức khỏe. CCIHP là sự tiếp nối 10 năm kinh nghiệm hoạt 

động của Công ty Tư vấn Đầu tư Y tế (CIHP). Chuyên san “Giới, Tình 

dục và Sức khỏe”1 được quản lý và xuất bản bởi Trung tâm Sáng kiến 

Sức khỏe và Dân số với sự tài trợ của OXFAM. 

Mục đích của chuyên san là nhằm chia sẻ rộng rãi kết quả nghiên cứu 

tới các nghiên cứu viên, những người làm chương trình, các nhà hoạch 

định chính sách và những người khác có quan tâm đến lĩnh vực giới, 

tình dục và sức khoẻ. 

Đây là những bài viết đã được ban cố vấn và nhóm chuyên gia chọn 

lựa dựa trên khả năng đóng góp của các bài viết này cho các nghiên 

cứu khác và phát triển chính sách. Sau khi được chọn lựa, các bài viết 

này được gửi đến các chuyên gia để bình duyệt và góp ý nhằm cải 

thiện chất lượng bài viết trước khi xuất bản. Quan điểm thể hiện trong 

các bài viết đăng tải trong Chuyên san là quan điểm độc lập của tác 

giả bài viết.  

 

                                                
1Từ năm 2003-2009, Chuyên san được quản lí và xuất bản bởi Công ty Tư vấn Đầu tư Y 
tế (CIHP) với tên gọi Chuyên san Giới, Tình dục và Sức khỏe tình dục và được tài trợ 
bởi Quĩ Rockefeller. 
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Lời cảm ơn của tác giả 

Nghiên cứu này được thực hiện trong khuôn khổ dự án “Nâng cao 

năng lực đào tạo và nghiên cứu khoa học xã hội về  HIV/AIDS” 

(STAR) giữa Đại học Y Hà Nội và Trường Đại học Columbia, Hoa 

Kỳ do Cơ quan Các Viện Sức Khoẻ Quốc Gia, Hoa Kỳ tài trợ 

(R24HD056691, PI: Jennifer Hirsch, PhD; Vietnam Subgrant PI: Lê 

Minh Giang, MD, PhD).  

Chúng tôi xin dành lời cảm ơn sâu sắc đến các nghiên cứu viên khác 

của dự án STAR- Giảm hại là Bùi Thị Minh Hảo, Nguyễn Thị Hồng 

Nhung vì những nỗ lực của họ trong quá trình thu thập số liệu, đã 

cung cấp những tư liệu nghiên cứu rất có giá trị. 

Chúng tôi xin cảm ơn đến dự án STAR và các giảng viên từ khóa học 

đã cung cấp kiến thức và chia sẻ kinh nghiệm nghiên cứu quý giá về 

phương pháp tiếp cận khoa học xã hội trong nghiên cứu về HIV/AIDS 

và ma tuý, đặc biệt gửi lời cảm ơn giảng viên Jennifer Hirch và Hoàng 

Tú Anh về những bình luận rất hữu ích cho nghiên cứu này. Nhóm tác 

giả xin được đặc biệt gửi lời cảm ơn chân thành đến ban biên tập 

CCIHP và các chuyên gia bình duyệt đã gửi đến nhóm tác giả những 

góp ý quan trọng cho sự hoàn thiện của bài báo này.  
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ABSTRACT 

 

There have been a variety of perceptions and interventions with regard 

to drug use in Vietnam; one of the more recent interventions has been 

harm reduction. By studying discourses on drug users in legal 

documents and Nhan Dan newspaper- the voice of the Communist 

Party in Vietnam, this study aims to understand the methods used by 

the Vietnamese government to shape the community’s conceptions of 

drug users. 1,730 articles in Nhan Dan newspaper from 1951 to 2009 

and more than 100 legal documents were analyzed for this study. We 

identified three discursive frameworks used in reference to drugs and 

drug use: first, drugs and drug use as a social evil Drug; then later 

drug use as the harbinger of HIV/AIDS; and, finally, drug use as a 

chemical dependency. The three discourses also prescribed specific 

responses to drug use according to their respective framework: drug 

rehabilitation center; harm reduction and treatment. One of the 

contradictions that appeared in studying the discursive frameworks 

surrounding drug users is the way drug users are both simultaneously 

and in different chronological periods referred to as victims, criminals 

and patients. With the different images presented of drug users 

corresponded to specific political aims: namely, the removing what 

was called and the beginnings of globalization, which included the 

harm reduction movement in Vietnam. The existing ambiguities have 

created challenges not only to policy making around drugs, drug use 
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and drug treatment and services but also to the implementation of 

these policies. One of the contradictions that appeared in studying the 

discursive frameworks surrounding drug users is the way drug users 

are both simultaneously and in different chronological periods referred 

to as victims, criminals and patients. With the different images 

presented of drug users corresponded to specific political aims: 

namely, the removing what was called “old regime”, economic 

renovation and the beginnings of globalization, which included the 

harm reduction movement in Vietnam. The existing ambiguities have 

created challenges not only to policy making around drugs, drug use 

and drug treatment and services but also to the implementation of 

these policies.  

 

Keywords: Vietnam, drug prevention, intravenous drug use, addiction, 

harm reduction, media analysis, Nhan Dan, Doi Moi 
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TÓM TẮT 

Phương tiện truyền thông đại chúng có vai trò đáng kể trong việc hình 

thành cũng như thể hiện quan niệm và phản ứng của cộng đồng đối 

với một vấn đề sức khỏe. Kể từ khi ma túy xuất hiện ở Việt Nam cho 

đến nay đã có rất nhiều quan niệm và can thiệp khác nhau đối với 

hành vi sử dụng ma túy và mới đây nhất có can thiệp giảm hại. Nghiên 

cứu này sử dụng phương pháp phân tích diễn ngôn, ngôn từ và hình 

ảnh người sử dụng ma túy và cả bối cảnh chính trị văn hóa xã hội ảnh 

hưởng cũng được tìm hiểu nhằm lý giải về sự xuất hiện của những 

diễn ngôn này. Phương pháp này được thực hiện trên 1730 bài báo 

Nhân Dân giai đoạn 1951-2009 và hơn 100 văn bản luật về ma túy. 

Chúng tôi quan sát thấy ba mảng chủ đề chính về người sử dụng ma 

túy là ma túy, tệ nạn xã hội, trung tâm cai nghiện; ma túy, HIV và 

giảm hại; ma túy, sự phụ thuộc và điều trị. Cùng với ba mảng chủ đề 

này, sự thể hiện hình ảnh người sử dụng ma túy luôn có sự chồng chéo 

giữa những quan niệm cho họ là nạn nhân- tội nhân- bệnh nhân. Từ 

những năm năm mươi, người sử dụng ma túy được coi là nạn nhân 

của chế độ cũ. Thời điểm sau Đổi mới- khi đất nước có những chuyển 

biến lớn về kinh tế văn hóa xã hội, hình ảnh của họ là sự mâu thuẫn 

giữa quan điểm coi họ là nạn nhân của môi trường hay những tội 

nhân. Hình ảnh tội nhân của họ bắt nguồn từ những tổn hại từ hành vi 

sử dụng ma túy không chỉ văn hóa, truyền thống mà cả kinh tế của bản 

thân, gia đình, xã hội. Thời điểm những năm chín mươi trở lại đây, 

với sự xuất hiện của đại dịch HIV tại Việt Nam, hình ảnh của họ đã bị 

gán thêm là đối tượng nguy cơ cao với HIV và làm lây lan cho cộng 

đồng. Điều 199 tại bộ luật hình sự 1999, người sử dụng ma túy bị 

chính thức coi là tội phạm. Đến những năm 2000 với sự xuất hiện các 

phong trào giảm hại và đặc biệt là chương trình điều trị Methadone tại 

Việt Nam từ năm 2008 những người sử dụng ma túy lúc này được gắn 
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với hình ảnh là những bệnh nhân, bộ luật hình sự 2009 đã chính thức 

bỏ điều khoản coi người sử dụng ma túy là tội phạm. Việc chuyển đổi 

diễn ngôn chủ đạo về người sử dụng ma túy cho thấy những quan 

điểm tích cực hơn đối với người sử dụng ma túy so với hình ảnh của 

họ trước đây. Tuy nhiên, sự mâu thuẫn giữa những quan niệm về 

người sử dụng ma túy là nạn nhân- tội nhân- bệnh nhân đã và đang tạo 

ra những thách thức với không chỉ với quá trình lập chính sách mà cả 

việc thực thi các chính sách với người sử dụng ma túy tại Việt Nam. 

 

Từ khoá: Việt Nam, sử dụng ma tuý, nghiện ma tuý, giảm hại, phân 

tích diễn ngôn, Đổi Mới, báo Nhân Dân. 
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GIỚI THIỆU  

Chính sách đối với ma tuý ở Việt Nam 

Giống như các nước khác ở Đông Nam Á, việc sử dụng ma túy đã 

xuất hiện từ rất lâu ở Việt Nam(Van T Nguyen and Maria 

Scannapieco 2007). Cho đến cuối thế kỷ 19, hút thuốc phiện đã trở 

thành thói quen của những người giàu có ở chốn thị thành. Tuy nhiên, 

việc hút thuốc phiện đã bị chính quyền mới lúc đó cấm do được cho là 

không phù hợp với phong trào xây dựng xã hội chủ nghĩa mới ở Việt 

Nam. Ngay từ lần đầu tiên xuất hiện trong văn bản luật sau khi giải 

phóng miền Bắc năm 1945, việc sử dụng ma túy đã bị quy định là 

hành vi tội phạm ở mức nghiêm trọng, đặt kèm với các hành vi giết 

người và lừa đảo (Chính phủ 1946). Sau khi giải phóng miền Nam 

thống nhất đất nước, ma túy được gắn với nguy cơ có thể dẫn đến 

những hành vi nghiêm trọng khác như “giết người, cướp của, lừa 

đảo” do vậy đã bị coi là là một vấn nạn của xã hội. Chính vì vậy,  các 

cụm từ “thanh toán”, “triệt để”, “tập trung” luôn được nhấn mạnh 

trong giải quyết vấn đề ma túy (Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí 

Minh 1977; Chính phủ 1979).  

Cho tới trước 2004, hình sự hóa vẫn là cách tiếp cận chính trong chiến 

lược quốc gia của Việt Nam đối với vấn đề ma túy (Chính phủ 1946; 

Quốc Hội 1999). Năm 1993, chính phủ đã đưa ra hai nghị định nhằm 

giải quyết tình trạng gia tăng ma túy bằng các trung tâm cai 

nghiện(Chính phủ 1993). Theo điều 199 Luật hình sự năm 1999, hành 

vi sử dụng ma túy chính thức bị qui tội hình sự (Quốc Hội 1999). Tuy 

nhiên, một loạt thay đổi chính sách quan trọng đã diễn ra trong suốt 

những năm vừa qua. Năm 2004, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt 

Chiến lược quốc gia về phòng chống ma túy bao gồm 9 lĩnh vực hành 

động trong đó đặc biệt đề cập đến việc trao đổi bơm kim tiêm và cung 

cấp bao cao su (Chính phủ 2004). Năm 2006, Quốc hội thông qua 
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Luật phòng chống HIV/AIDS(Quốc hội 2006) và nghị định 108/2007 

hướng dẫn thi hành luật này trong đó chính thức công nhận các hoạt 

động giảm hại cho người sử dụng ma túy (Chính phủ 2007). Luật sửa 

đổi bổ sung một số điều của Luật phòng chống ma túy 2008 đã thay 

thế Luật ma túy 2000. Luật mới này cũng đề cập tới công ước quốc tế 

cho rằng người sử dụng ma túy không nên bị coi là tội phạm(Quốc 

Hội 2000; Quốc Hội 2008). Một năm sau, bộ luật hình sự 2009 đã 

chính thức bỏ điều luật định tội hình sự người sử dụng ma tuý (Quốc 

Hội 2009).  

 

Diễn ngôn trên báo chí 

Các nghiên cứu trên phương tiện truyền thông đại chúng đã chỉ ra 

rằng diễn ngôn trên báo chí không chỉ phản ánh mà còn tác động đến 

dư luận và các quy trình chính sách(Howland, Becker và cộng sự 

2006). Các nghiên cứu này đã áp dụng nhiều phương pháp khác nhau 

nhằm tìm hiểu sự hình thành và tiếp nhận diễn ngôn trên báo chí. Theo 

đó, không chỉ quan niệm độc giả mà cả những ý nghĩa vượt ra khỏi 

những câu chuyện và diễn ngôn trên phương tiện thông tin đại chúng 

cũng được tìm hiểu. Các nghiên cứu này đã đóng góp đáng kể vào 

việc tìm hiểu những cách thức các thông điệp tạo ra những “vấn đề” 

sức khỏe trong y tế công cộng, theo đó quy định nhân dạng cá nhân 

nào là khỏe mạnh không khỏe mạnh, nguy hiểm hay an toàn. Theo 

Southwell (2000), các thực hành y tế công cộng cũng chịu ảnh hưởng 

đáng kể bởi nhận thức của các nhà chính trị, tư tưởng. Ảnh hưởng đó 

thể hiện bởi một số hành vi, cá nhân, nhóm cộng đồng dần trở thành 

đối tượng can thiệp (Deborah Lupton 1992). Phương tiện truyền thông 

đại chúng đã trở thành lực lượng hình thành tư tưởng và văn hóa chính 

và ảnh hưởng đến cách thức xác định hoặc tạo ra các vấn đề và các 

mối quan hệ xã hội. Trong khi đó, hầu hết các nguồn thông tin của 

cộng đồng là từ phương tiện thông tin đại chúng từ đó mà hình thành 
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nên quan niệm của cộng đồng và cách thức cộng đồng phản ứng với 

một vấn đề(Paalman M 1997). 

 

Vấn đề nghiên cứu 

Trong bối cảnh Việt Nam vẫn đang thực hiện nhiều nỗ lực để kiểm 

soát việc sử dụng và buôn bán ma tuý, sự lần lượt ra đời của các chính 

sách giảm tác hại đã tạo ra những mâu thuẫn nhất định. Sự thay đổi 

chính sách và sự chuyển đổi nhanh chóng từ hình sự sang giảm hại đã 

làm dấy lên câu hỏi: làm thế nào để sự chuyển đổi đó diễn ra và làm 

thế nào để chính sách mới đó được áp dụng. Trong khi việc chuyển 

đổi chính sách đóng vai trò quan trọng đối với việc sử dụng ma tuý, 

nguy cơ và dịch vụ, các nghiên cứu về ma tuý ở Việt Nam cho đến 

nay vẫn tập trung nhiều vào nguy cơ lây nhiễm HIV khi tiêm chích ma 

túy(Hien Nguyen Tran, Long Nguyen Thanh và cộng sự 2004; Des 

Jarlais, D.C và cộng sự 2005; Duong 2005; Hammet, P.Johnston và 

cộng sự. 2005; Chau and T.N Nguyen 2006; Clatts, L.M Giang và 

cộng sự 2006; Go, C.Franakis và cộng sự 2006) mà còn có ít phân tích 

về quá trình thay đổi chính sách và tác động. 

Qua việc mô tả câu chuyện về ma túy trên báo Nhân Dân, kênh ngôn 

luận chính thức của Đảng và Nhà nước Việt Nam, nghiên cứu này giới 

thiệu một cách tiếp cận mới trong nghiên cứu chính sách đó là tìm 

hiểu việc truyền thông các chính sách và định hướng về vấn đề ma túy 

và giảm tác hại tới cộng đồng thông qua diễn ngôn báo chí. Thông qua 

việc tìm hiểu những bài báo viết về đề tài ma túy, người sử dụng ma 

túy và giảm tác hại trên báo Nhân Dân cũng như các văn bản luật, 

nghiên cứu này sẽ góp phần vào việc tìm hiểu những thách thức trong 

quá trình hình thành và thực hiện chính sách giảm tác hại tại Việt 

Nam. 
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PHƯƠNG PHÁP 

Nghiên cứu sử dụng báo in Nhân Dân và văn bản luật về sử dụng ma 

túy ở Việt Nam làm cơ sở cho việc phân tích. Với độ phủ sóng chiến 

lược chú trọng vào mạng lưới chính trị các cấp, Nhân Dân là tờ báo có 

vai trò quan trọng trong việc truyền thông các chính sách của Đảng và 

Chính phủ tới người dân thông qua các cán bộ địa phương. Khảo sát 

báo Nhân Dân phát hành từ năm 1951-2009 trong hệ thống lưu trữ tại 

thư viện quốc gia, nhóm nghiên cứu đã thu thập được 1730 bài báo 

viết về đề tài ma túy, người sử dụng ma túy và các đề tài khác có liên 

quan như phòng chống HIV/AIDS và an ninh trật tự. Để tìm hiểu các 

bài báo về chương trình điều trị Methadone, nhóm nghiên cứu cũng đã 

tiến hành khảo sát báo Nhân Dân điện tử online năm 2009. Hai mươi 

sáu văn bản luật quan trọng kết hợp với tám mươi văn bản luật khác 

về sử dụng ma túy đã được lựa chọn từ thời điểm 1946 đến nay.  

Nghiên cứu này sử dụng phương pháp phân tích diễn ngôn để tìm hiểu 

những “giả định cố hữu” về niềm tin, những thông điệp và ý nghĩa 

của những vấn đề sức khỏe được truyền thông(Deborah Lupton 1992). 

Phân tích diễn ngôn gồm hai quá trình quan trọng là phân tích nguyên 

bản và phân tích bối cảnh tác động lên diễn ngôn đó. Phân tích nguyên 

bản nhấn mạnh vào việc phân loại các chủ đề, cấu trúc ngữ pháp, ngôn 

từ và biện pháp tu từ được sử dụng trong đoạn trích/ bài báo. Tiếp 

theo đó là quá trình tìm hiểu bối cảnh văn hóa chính trị xã hội đã tác 

động lên diễn ngôn(Deborah Lupton 1992; Robin Bunton và cộng sự 

2006). Cách thức sử dụng diễn ngôn sẽ cho thấy những mô hình và 

quy luật ẩn sau các ngôn từ được sử dụng cũng như các câu chuyện 

được hình thành(Sally Hewitt 2009). Việc truyền tải các thông điệp 

đóng góp vào sự hình thành các vấn đề, nhân dạng của các cá nhân về 

những nguy cơ dưới sự ảnh hưởng của văn hóa do vậy mà có sự phân 

tách cá nhân/ nhóm nào là bình thường/ không bình thường, khỏe 
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mạnh/ không khỏe mạnh, nguy hiểm/ an toàn, từ đó có ảnh hưởng 

nhất định đến các can thiệp y tế công cộng và hình thành chính sách 

(Deborah Lupton 1992; Sally Hewitt 2009). Để tìm hiểu nguyên nhân 

của sự kỳ thị nặng nề đối với người sử dụng ma túy, nghiên cứu về 

phân tích diễn ngôn trên phương tiện thông tin đại chúng đã được tiến 

hành và dựa trên lý thuyết văn hóa của nguy cơ. Bài nghiên cứu của 

tác giả Peter Meylakhs về “Ma túy và biểu tượng của sự ô nhiễm” cho 

thấy những kỳ thị hiện có không chỉ được giải thích dựa trên những 

hậu quả về mặt sức khỏe hay mất ổn định xã hội mà những diễn ngôn 

thể hiện người sử dụng ma túy như một hình tượng đặc trưng cho sự 

“vấy bẩn/ ô nhiễm” đối với xã hội đã góp phần giải thích cho sự kỳ thị 

nặng nề hiện có với người sử dụng ma túy. Ngoài ra, cách thức những 

diễn ngôn này dẫn truyền đến người đọc cũng được chú ý tìm hiểu. 

Theo đó, các ngôn ngữ như “tai họa của một quốc gia”, “nạn dịch ma 

túy” hay các định nghĩa ghê sợ về người sử dụng ma túy đã dẫn truyền 

đến người đọc không chỉ cảm giác lo lắng mà cả thái độ căm phẫn và 

xa lánh với người sử dụng ma túy. Đó cũng là giải thích cho phản ứng 

đặc trưng đối với vấn đề ma túy như sự phân chia xã hội thành thế giới 

của “chúng nó- những người sử dụng ma túy” và “chúng ta”(Peter 

Meylakhs 2009). 

Song song với việc tìm hiểu hình ảnh người sử dụng ma túy trên báo 

Nhân Dân theo thời gian thể hiện qua ngôn ngữ, các biện pháp tu từ 

hay thông điệp được sử dụng, nhóm nghiên cứu cũng chú ý đến ý 

nghĩa của cách truyền thông này và các thay đổi xã hội tác động/ tạo 

thành diễn ngôn cũng được chú trọng. 

Bộ mã hóa đã được xây dựng từ giai đoạn đầu của nghiên cứu và được 

chỉnh sửa và bổ sung trong suốt quá trình thu thập số liệu. Nội dung 

bộ mã hóa trên báo Nhân Dân nhấn mạnh vào bối cảnh của bài báo, 

câu chuyện ma túy ở Việt Nam, ngôn ngữ về người sử dụng ma túy và 
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về thái độ với người sử dụng ma túy, bằng chứng đưa ra và cách tiếp 

cận giải quyết vấn đề ma túy đồng thời sự đồng thuận hay mâu thuẫn 

cũng được chú ý tìm hiểu. Bộ mã hóa trên văn bản luật ngoài những 

mã chung với bộ mã trên báo Nhân Dân thì bối cảnh ra đời của văn 

bản luật, các cá nhân hay tổ chức đóng vai trò trong việc hình thành và 

thực thi văn bản luật, vấn đề quản lý và những quy ước quốc tế xuất 

hiện trong văn bản luật cũng được chú ý đến. 

Để kết quả nghiên cứu có thể mang tính đại diện và không bỏ lỡ đặc 

điểm quan trọng nào, các nghiên cứu viên đã tập hợp các tóm tắt về 

nội dung và chủ đề của tất cả các bài báo và văn bản luật cũng như so 

sánh và đối chiếu giữa tư liệu luật và báo Nhân Dân. Các diễn giải 

trên báo Nhân Dân về nguyên nhân xuất hiện văn bản luật và tình hình 

thực thi văn bản luật cũng được chú ý tìm hiểu. Những diễn giải này 

giúp nghiên cứu viên lý giải về những bối cảnh lịch sử xã hội và cả ý 

nghĩa của diễn ngôn được sử dụng khi phác họa hình ảnh người sử 

dụng ma túy.  

Mặc dù tiếp cận được với một khối lượng đồ sộ các bài viết trên báo 

Nhân Dân trong một giai đoạn dài, điểm hạn chế của bài viết này là 

chưa thực hiện được so sánh giữa diễn ngôn trên báo Nhân Dân và các 

báo khác mang tính đại chúng với nhân dân hơn ở Việt Nam. Báo 

Nhân Dân thể hiện quan điểm của Đảng và Nhà nước nhưng lại không 

phải là tờ báo phổ thông với đại đa số nhân dân mà chủ yếu tiếp cận 

tới các đảng viên và cán bộ lãnh đạo các cấp. Do vậy, sẽ rất thú vị nếu 

có thể so sánh giữa diễn ngôn của báo Nhân Dân với một số báo phổ 

thông tại cùng thời điểm. Vì là nghiên cứu diễn ngôn, điểm hạn chế 

của nghiên cứu là không biết được các diễn ngôn trên báo Nhân Dân 

thực sự được các độc giả của báo nhìn nhận như thế nào. Đây là điểm 

quan trọng vì rõ ràng ảnh hưởng của báo Nhân Dân ở giai đoạn mới ra 

đời và trong bối cảnh kinh tế chính trị mới hiện nay chắc chắn có 
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nhiều thay đổi. Đặc biệt là từ 1998, khi báo Nhân Dân có thêm phiên 

bản điện tử tạo điều kiện cho việc tiếp cận hơn cũng như tương tác của 

người đọc và báo sẽ tạo nên các khác biệt về ảnh hưởng của báo với 

đại chúng. Nghiên cứu cũng không có cơ hội tìm hiểu về quan điểm 

của những người viết bài cũng như quá trình hình thành các bài viết 

trên báo Nhân Dân. Đây cũng là một điểm quan trọng vì nó sẽ cho biết 

rõ hơn mối tương tác quyền lực trong việc xây dựng diễn ngôn, cũng 

như cách thức mà báo Nhân Dân đương đầu với các mâu thuẫn trong 

cách tiếp cận với vấn đề ma tuý và người sử dụng ma tuý. 

 

KẾT QUẢ  

Ma túy, nạn nhân, tội nhân, tệ nạn xã hội 

Ma túy- tàn dư của xã hội cũ, người sử dụng ma túy- nạn nhân 

Trong những ấn bản đầu tiên của báo Nhân Dân từ những năm năm 

mươi, người sử dụng ma tuý đã được khắc hoạ như những nạn nhân. 

Việc thể hiện hình ảnh ma túy và người sử dụng ma túy thời điểm này 

liên quan nhiều đến những tuyên truyền trong cuộc chiến chống đế 

quốc và cuộc chiến chống Mỹ-Diệm ở miền Nam. Ma túy cùng với 

mại dâm được tuyên truyền là tệ nạn liên quan đến đế quốc, nhằm đầu 

độc và làm hủy hoại con người và tinh thần đấu tranh của dân tộc. 

Trong khi đó, người sử dụng ma túy được coi là nạn nhân, là tàn dư 

của chế độ cũ, và do đó cần phải loại bỏ hoặc sửa chữa. Hình ảnh ma 

túy và những người sử dụng ma túy được mô tả gắn liền với lối 

sống“đi mây về khói”, quên đi thực tại và trách nhiệm với cuộc sống 

của bản thân, gia đình và xã hội mà đặc biệt là trách nhiệm lao động 

và vai trò với đất nước. Điều này giải thích cho những biện pháp sau 

đó - khi hàng loạt nạn nhân ma túy và mại dâm được đưa vào các 

trung tâm phục hồi nhân phẩm.  



   

 16 

Cách nhìn này vẫn được tiếp tục duy trì từ sau khi thống nhất đất nước 

năm 1975 cho đến những năm 1980. Ma túy xuất hiện trong những bài 

viết trên báo Nhân Dân trong giai đoạn này với tên gọi “bệnh xã hội”.  

Vấn đề ma tuý được đưa ra liên quan đến việc xây dựng lối sống, văn 

hóa mới và trách nhiệm của y tế. 

Sử dụng ma túy- tội nhân với phát triển kinh tế xã hội đất nước: cơ 

thể thảm hại, lười lao động, gắn với các hành vi phạm pháp 

Năm 1986 bắt đầu cho thời kỳ có nhiều chuyển biến trong chính sách 

phát triển của Việt Nam - thời kỳ Đổi Mới. Chưa kịp mừng với các lợi 

ích về phát triển kinh tế và xã hội do Đổi mới mang lại, người ta đã 

bắt đầu lo ngại cái gọi là “mặt trái” của kinh tế thị trường. Sau một 

thời gian im ắng, từ năm 1987, “nạn” nghiện hút có vẻ đã quay trở 

lại. Điều đáng chú ý là những người sử dụng ma tuý phổ biến trong 

nhóm tuổi từ 17 đến 35 – những người đang được Đảng và Nhà nước 

coi là ưu tiên cho việc phát triển đất nước. Đây là điểm khác biệt với 

những người nghiện trước đây (trong thời phong kiến và thời Pháp 

thuộc) – thường ở độ tuổi trung niên. Điều này đã tạo nên những lo 

ngại và cả những thách thức đối với các nhà lãnh đạo. 

Trong bối cảnh này, chỉ thị 135 năm 1989 về Tăng cường công tác 

bảo vệ trật tự xã hội an toàn trong tình hình mới đã ra đời. Chỉ thị 

nhấn mạnh nghiện hút cùng với tội phạm, mại dâm và cờ bạc là các tệ 

nạn xã hội cần phải giải quyết. Những biện pháp được đưa ra để đối 

phó với tệ nghiện hút lúc này là giáo dục và cai nghiện.  

Tên gọi người sử dụng ma túy trong các bài báo giai đoạn này rất khác 

nhau: người nghiện, con nghiện, thằng nghiện. Nếu như người nghiện 

đơn thuần là những người sử dụng và phụ thuộc vào ma túy thì con 

nghiện hay thằng nghiện lại kèm theo nó những sắc thái và những bối 

cảnh văn hóa xã hội nhất định. Hình ảnh con nghiện gắn với sự phụ 



Diễn ngôn về người sử dụng ma túy: sự “nhập nhằng” quan niệm nạn nhân- 
tội nhân- bệnh nhân và những thách thức với chương trình can thiệp 

 

 17

thuộc mù quáng vào ma túy còn hình ảnh thằng nghiện gắn với sự tổn 

hại kinh tế, trật tự xã hội và đạo đức.  

Theo đó, người sử dụng ma túy được khắc họa là những hình ảnh 

thảm hại về cơ thể, lý trí và có những hành động đáng bị lên án. Ma 

túy được gắn với hình ảnh liều độc dược và những người tiêm ma túy 

vào cơ thể được ví như là “tiêm liều độc dược làm hủy hoại nhựa 

sống”. Do tác hại của ma túy, người sử dụng ma tuý xuống cân nhanh 

và gầy gò. Cơ thể người sử dụng ma túy được khắc họa qua những 

hình ảnh chủ đích tạo ra sự ghê sợ và xa lánh như "những cơ thể bệnh 

hoạn”,“những gương mặt phờ phạc”, “những bộ khung”, “con mắt 

lồi ra”, “đôi môi thâm đen và khô xác”. 

Lã Viết Văn, còn gọi là “Văn cù nhầy” nặng hơn 70 cân, rắn 

chắc như một cây lim. Sau khi chung tình với nàng đen vài 

tháng chỉ còn lại bộ khung. Bộ khung ấy đi lại vật vờ, phải có 

người xốc nách…con mắt anh đã trắng bệch và lồi ra, đôi môi 

thâm đen, khô xác…(Nhân Dân ngày 18/09/1991, trang 3). 

Hình ảnh tiếp theo được nhấn mạnh với người sử dụng ma túy là hình 

ảnh lười lao động: “nghiện nặng không làm gì được suốt ngày chỉ vật 

vờ với bàn đèn và ma túy”. Cuộc sống của họ lúc nào cũng chỉ xoay 

quanh ma túy và điều đó đã khiến họ không thể thực hiện được vai trò 

với gia đình và xã hội, bao gồm không chỉ vai trò kinh tế, sản xuất lao 

động mà cả vai trò của người chồng, người cha, người con trong gia 

đình.  

Không những thế, những cách kiếm tiền của họ để sử dụng ma túy lại 

là những hành vi luôn bị xã hội lên án là “trấn lột và ăn cắp”, “giữa 

ma túy và phạm tội là ranh giới rất mỏng manh”. 

Trước hết những người mắc vào nghiện ngập xì ke thì hầu như 

không lao động. Cuộc sống của họ theo thời gian biểu khác 
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với người bình thường. Ban ngày chúng vật vờ tụ tập tại các 

bến xe bến thuyền. Tối đến thì tụ tập tiêm chích. Khi cơn 

nghiện đã thỏa mãn, chúng ngủ vật vờ hoặc lang thang suốt 

đêm cho đến sáng…Công an bắt quả tang các con nghiện tiêm 

chích cho nhau, trong cơn say thuốc có kẻ lao đầu vào tường, 

gạch đá. Nghiện ngập tốn kém như vậy nhưng họ làm gì có 

tiền. Chỉ có cách duy nhất là xin đểu, trấn lột và ăn cắp(Nhân 

Dân ngày 12/11/1990, trang 3). 

Diễn ngôn về người sử dụng ma túy giai đoạn này thường đề cập đến 

những con người cụ thể ở những địa điểm cụ thể, việc khắc họa này 

làm mạnh thêm những dẫn chứng liên quan đến tác hại của việc sử 

dụng ma túy. Tất cả họ đều được mô tả là thay đổi theo chiều hướng 

xấu, thảm hại khi dính đến ma túy: những cơ thể gầy sọp đi “từ 60kg 

còn 40kg”, không chăm lo đến hạnh phúc gia đình và gắn với hành vi 

trộm cắp. Thay vì chăm lo cho kinh tế gia đình thì họ lại kiếm tiền để 

“cung phụng” cho “ả phù dung”. Họ không chỉ làm tổn hại đến kinh 

tế của bản thân gia đình mà còn làm tổn hại đến tài sản và kinh tế của 

xã hội. Những người sử dụng ma túy còn gắn với hình ảnh mất nhân 

cách từ đó làm “tổn hại giá trị đạo đức của dân tộc”. Hình ảnh của họ 

còn là những người vì ma túy đã đánh lại chính người thân mà ở đây 

là bố hay mẹ mình. 

Tên Chí Thành trước đây là xã viên hợp tác xã đã nhiều lần 

trộm cắp tài sản gia đình và tài sản công. Những lúc không 

kiếm nổi tiền mua thuốc Thành về nhà dọa dẫm và lăng mạ cả 

mẹ mình. Trong cơn túng quẫn, những kẻ nghiện ngập còn tính 

đến thủ đoạn trấn lột và ăn cắp của nhau… Hoàng Hồng Đức 

ăn cắp của gia đình một rađiô-cát xét, hai xe đạp và đánh bố 

đẻ khi ông khuyên can con từ bỏ con đường nghiện 

ngập…Ngoài ra, bọn nghiện còn tổ chức nhiều vụ trộm cắp 
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khác trong các phường ở thị xã. Chúng còn ăn cắp cả sắt thép 

vụn con, sào lan can cầu và cột điện truyền thanh. (Nhân Dân 

ngày 12/11/1990, trang 3). 

Những lo lắng của nhà nước- trung tâm cai nghiện, điều 199 - Bộ 

luật hình sự 

Ngoài việc khắc họa hình ảnh người sử dụng ma túy, diễn ngôn trên 

báo Nhân Dân về vấn đề này thể hiện những lo lắng của nhà nước và 

chính quyền. Những hành vi gắn liền với việc sử dụng ma túy không 

đơn thuần là tổn hại đến sức khỏe cá nhân và kinh tế cá nhân, gia đình 

mà nó còn làm tổn hại đến sức sản xuất, kinh tế và trật tự của xã hội. 

Ma túy trở thành “mối quan tâm lo lắng của toàn xã hội” và được cho 

là “nỗi nhức nhối của toàn xã hội”,"làm xói mòn đạo đức truyền 

thống, ảnh hưởng đến đời sống văn hóa xã hội và hậu quả nghiêm 

trọng cho nòi giống”.  

Ở đâu số lượng nghiện ma túy ngày càng tăng mạnh là thách 

thức đối với pháp luật và hệ thống pháp luật, ở đâu người 

nghiện xì ke đông thì ở đó nhức nhối xã hội càng cao, những ẩn 

số do tệ nghiện ma túy thiệt hại về kinh tế, chưa vội kể đến số 

tiền Nhà nước phải trả để người nghiện tái hòa nhập cộng đồng 

còn khoản tiền tỷ mà người nghiện đốt không thương tiếc, còn 

biết bao hậu quả không đo đếm được mà không loại vật chất 

nào bù đắp được, nếu tái nghiện lần thứ ba thì không thể coi là 

tệ nạn mà phải coi là tội phạm. Xã hội càng ít người nghiện thì 

kẻ sản xuất vận chuyển bán cho ai?(Nhân Dân ngày 12/09/1996, 

trang 1). 

Cách nhìn người sử dụng ma tuý là nạn nhân cũng được thể hiện rõ 

trong các quy định về pháp luật và cách thức xử trí với người sử dụng 

ma tuý giai đoạn này. Hiến pháp 1992 - văn bản luật có giá trị nhất 
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trong hệ thống pháp luật Việt Nam quy định người sử dụng ma túy sẽ 

buộc phải vào trung tâm cai nghiện. Tiếp theo đó, nghị quyết 20 và 

nghị quyết 06 năm 1993 nhấn mạnh vào việc xây dựng các trung tâm 

cai nghiện ma túy và Bộ Công an là cơ quan thường trực cùng với Bộ 

Lao động Thương binh và Xã hội, Bộ Y tế và phối hợp các bộ ngành 

khác thực hiện. Trung tâm cai nghiện là sự phản ánh của quan niệm 

coi người sử dụng ma túy là những nạn nhân cần phải giúp đỡ và cả 

những tội nhân với gia đình và xã hội. Người sử dụng ma túy khi bị 

buộc vào các trung tâm cai nghiện sẽ lần lượt qua các bước cắt cơn và 

cai ma túy với sự giúp đỡ của y tế, phục hồi và sau đó là quy trình lao 

động trị liệu và đào tạo việc làm, trong đó, các biện pháp giáo dục đặc 

biệt được nhấn mạnh. Hình ảnh người sử dụng ma túy trước khi vào 

trung tâm cai nghiện được mô tả với “sự tiều tụy và không có sức 

sống, là những người buông thả”. Trung tâm cai nghiện không chỉ 

được mô tả với vai trò của một cơ sở giúp họ cai nghiện mà còn mang 

vai trò “giảng giải điều hơn lẽ phải cho người nghiện” để họ “tỉnh 

cơn mê, thấy hối hận”. Những tác dụng của trung tâm cai nhấn mạnh 

vào hình ảnh nhanh nhẹn và tăng cân. 

Hình ảnh sau khi vào trung tâm cai nghiện nhanh nhẹn, mập 

mạp rắn chắc khỏe mạnh, cười nói ồn ã, vui vẻ… sau khi cắt 

cơn họ được các thầy giáo giảng giải điều hơn, lẽ thiệt, tất cả 

như chợt tỉnh cơn mê, họ thấy xấu hổ, hối hận vì sự buông thả 

của bản thân và tiếc cho những ngày tháng đã qua… những 

người ở giai đoạn đầu cắt cơn đang ngồi bó gối, rúm ró, so vai, 

rụt cổ, thân hình tiều tụy mặt mũi xanh xao. Cách nói của họ 

cũng bặm trợn, chỏnglỏn và xách mé. Nguyễn Quốc Việt ở quận 

Thanh Xuân, mặt vàng bủng, mắt hùm hụp cộc lốc(Nhân Dân 

ngày 17/11/2001, trang 8). 
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Mặc dù được đề cập đến như một mô hình đa chiều vừa giúp cắt cơn, 

vừa giáo dục vừa lao động trị liệu, một vấn đề nan giải luôn được nhắc 

đến là rất nhiều trường hợp tái nghiện “càng cai, càng tái”. Mắc 

nghiện ma túy không chỉ trở thành nỗi đau của gia đình mà thành vấn 

đề “quốc nạn nguy hiểm”.Giải pháp được đề ra trên các bài báo là 

bằng mọi biện pháp phải “tăng thêm chỗ cai nghiện, giáo dục phục 

hồi chức năng cho người nghiện bằng lao động để công tác cai nghiện 

đạt hiệu quả”. 

Đến giai đoạn 1986-1999 xuất hiện rất nhiều bài báo phản ánh những 

tranh luận coi người nghiện là nạn nhân hay tội nhân. Những tranh 

luận coi người nghiện là nạn nhân, không phải là tội phạm đứng từ 

góc độ của các nhà tâm lý. Nhà tâm lý học PGS.TS Diên Hồng cho 

rằng nên coi người nghiện là nạn nhân của môi trường, bài viết này 

cũng đưa ra những giải thích khoa học và tâm lý về cơ chế tác động 

lên hệ thần kinh. Trong khi đó, những tranh luận hành vi sử dụng ma 

túy là phạm tội nhấn mạnh vào “bản lĩnh” của cá nhân “nếu tái nghiện 

lần thứ 3 thì không thể coi là tệ nạn mà phải coi là tội phạm. Xã hội 

càng ít người nghiện thì kẻ sản xuất vận chuyển bán cho ai?” 

Những tranh luận này cũng được trình bày tại kỳ họp thứ 11 Quốc hội 

khóa IX năm 1997 về nâng cao mức hình phạt đối với tội sử dụng ma 

túy. Trong bài viết của tác giả là đại diện Bộ Tư pháp, tác giả cũng 

nêu lên những ý kiến trái chiều cho rằng không nên hình sự hóa hành 

vi sử dụng trái phép chất ma túy, nhìn chung đây là tệ nạn xã hội và 

cũng đưa ra lập luận về việc hình sự hóa hành vi sử dụng ma túy. 

Những lập luận về việc hình sự hoá tập trung vào các bằng chứng liên 

quan đến tái nghiện dai dẳng, những con số thống kê về hành vi liên 

quan đến tội phạm của người sử dụng ma túy và cuối cùng là việc 

người sử dụng ma tuý đã bị quy là đối tượng chịu trách nhiệm hình sự 

ở những nước khác. 
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…hơn nữa còn gây nhiều hậu quả nghiêm trọng như phá tài sản 

gây mất trật tự, trị an, những người này có nguy cơ phạm pháp 

cao, theo số liệu thống kê điều tra, có 70-80% người nghiện có 

liên quan đến tội phạm chính, vì vậy việc áp dụng các biện pháp 

cứng rắn và nghiêm khắc hơn để giáo dục kết hợp với cưỡng 

bức cai nghiện không chỉ là bảo vệ lợi ích xã hội mà trước hết là 

bảo vệ lợi ích của bản thân, gia đình người đó, luật pháp nhiều 

nước cũng buộc các đối tượng này phải chịu trách nhiệm hình 

sự (Nhân Dân ngày 23/10/1997, trang 3). 

Kết quả của những tranh luận này là điều 199 bộ luật Hình sự năm 

1999 chính thức quy định người sử dụng ma túy là tội phạm. 

Việc gắn ma túy với tệ nạn xã hội dường như là xuyên suốt các bài 

báo trong giai đoạn khảo sát dữ liệu. Được nhìn nhận như là mối nguy 

hiểm với sự ổn định xã hội và văn hóa truyền thống, ma túy được coi 

là “một tệ nạn xã hội nghiêm trọng”, “ma túy rất gần với phạm tội” 

và người sử dụng ma túy là hiện thân của vấn đề. Với cách gọi tên, 

ngôn từ và cả các biện pháp tu từ được sử dụng, người sử dụng ma túy 

được khắc họa với những hình ảnh tệ hại về cơ thể lẫn ý chí, từ đó họ 

gắn với những ấn tượng mạnh mẽ là những “cơ thể thảm hại”, 

“không có lý trí” và “tha hóa về đạo đức”. Người nghiện ma túy 

không phân biệt có tham gia buôn bán vận chuyển ma túy hay không, 

hoặc mức độ phụ thuộc vào ma túy khác nhau thế nào cũng thường 

xuyên được nhắc đến trong những tin bài về tội phạm ma túy và tình 

hình an ninh trật tự. Những hành vi được mô tả là luôn được đi kèm 

với họ như lười lao động, trộm cắp, lừa đảo khiến họ trở thành mối 

“đe dọa” với kinh tế và ổn định của gia đình, xã hội, nhà nước. Là cơ 

quan ngôn luận có ảnh hưởng mạnh mẽ tới thái độ của cộng đồng về 

vấn đề ma túy, những cách thức khắc họa hình ảnh người sử dụng ma 

túy như trên đã đóng góp vào việc tạo ra sự kỳ thị và xa lánh trong 
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cộng đồng. Cách thức truyền thông này cũng sẽ có ảnh hưởng đến 

cách thức thực thi các chương trình, can thiệp với người sử dụng ma 

túy. Mặc dù mức độ phản ánh về chủ đề này trong giai đoạn về sau có 

sự thay đổi, nhưng mối liên hệ giữa ma túy với tệ nạn xã hội vẫn xuất 

hiện.  

Ma túy, nạn nhân, tội nhân, HIV 

Sự liên kết thứ hai về ma túy trên báo Nhân Dân là ma túy và HIV. 

Những bài viết đầu tiên trên báo Nhân Dân về mối liên kết này xuất 

hiện từ những năm 1987, HIV/AIDS lúc đó được gọi chung là căn 

bệnh SIDA. Những bài viết này vừa mang tính chất đưa tin tình hình 

bệnh SIDA trên thế giới nhưng cũng mang sắc thái của sự lo sợ khả 

năng lây lan mạnh và không có thuốc chữa của căn bệnh này. Điều 

đáng quan ngại là tiêm chích ma túy - vốn bị coi là “tệ nạn” đang lan 

rộng và khó giải quyết nay lại chính là một trong những đường lây chủ 

yếu.  

Mối liên hệ giữa HIV và ma túy bắt đầu xuất hiện trên văn bản luật từ 

năm 1989 tại chỉ thị 339, khi đó người sử dụng ma túy được quy vào 

nhóm có nguy cơ cao với SIDA. Do đó, các biện pháp được nhấn 

mạnh lúc đó là “giám sát và quản lý”. Đến năm 1993, nghị quyết 20 

gắn công tác phòng chống SIDA với phòng chống ma túy và mại dâm, 

trong đó các biện pháp tuyên truyền được đặc biệt nhấn mạnh.  

Trên báo Nhân Dân thời điểm này cũng xuất hiện những bài viết với 

sự tham gia của các chuyên gia y tế và y tế công cộng. Nội dung chính 

của bài viết nhấn mạnh vào việc HIV là căn bệnh nguy hiểm không 

thuốc chữa, những con đường lây truyền, và các biện pháp giải quyết 

vấn đề sử dụng ma túy. Những biện pháp được nhấn mạnh là quản lý 

và cai nghiện, giáo dục lối sống và các biện pháp an toàn.  
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“Công tác phòng chống SIDA cần tập trung vào công việc phối 

hợp ba chương trình SIDA, ma túy, mại dâm vì các tệ nạn này 

tạo cơ sở cho lây nhiễm HIV: cần có biện pháp quản lý, cai 

nghiện, giáo dục lối sống và các biện pháp an toàn”- PV phó 

chủ tịch Ủy ban phòng chống SIDA)(Nhân Dân ngày 

29/04/1993, trang 3). 

Sự nổi bật của chủ đề này gắn với sự bùng nổ của dịch HIV tại Việt 

Nam những năm 1993-1996 khi phần lớn người sử dụng Heroin 

chuyển từ nghiện hút sang tiêm chích và đây là con đường lây nhiễm 

HIV chủ yếu ở Việt Nam(Nguyen, Nguyen và cộng sự 2004).Sự liên 

hệ giữa ma túy và HIV ban đầu chỉ có ý nghĩa về mặt dịch tễ học 

nhưng sau đó phát triển với những ý nghĩa phức tạp liên quan đến đạo 

đức, văn hóa và xã hội. Đúng như Evan Stark (1977) đã nói tất cả đại 

dịch trong lịch sử đều là những sự kiện xã hội và y học lớn, vì khi đó 

chúng trở thành trung tâm của những đấu tranh về đạo đức, xã hội và 

những mối lo(Stevenson 1993). AIDS được coi là căn bệnh thế kỷ mà 

ma túy là con đường ngắn nhất dẫn đến AIDS.  

Người sử dụng ma túy vốn đã bị gán với những hình ảnh tệ nạn và 

khủng khiếp nay lại bị dán nhãn đúp với ấn tượng đặc biệt liên quan 

đến HIV/AIDS. Hình ảnh người sử dụng ma túy lúc này được gắn với 

hình ảnh của sự chết chóc và đe dọa tới sức khỏe cộng đồng. Người sử 

dụng ma túy mà bị HIV coi như “hết đường”, "vô phương cứu chữa” 

và có thời gian hình ảnh của họ trên phương tiện thông tin đại chúng 

thường gắn với những cảnh “đầu lâu nghĩa địa”, “quan tài” hay “gia 

đình tan nát”. Vì thế sự kỳ thị với người sử dụng ma túy dường như 

tăng gấp đôi và ngăn cản họ chủ động tiếp cận với những dịch vụ cai 

nghiện và nguy cơ tái nghiện. Một bài báo số ra ngày 1/12/2000 viết:  

Phần lớn số bị nhiễm HIV qua con đường ma túy là những 

người có thâm niên hút chích... Đôi lúc tỏ ra “khôn ngoan”, họ 
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chung nhau một bơm kim tiêm. Sự tưởng như khôn ngoan ấy lại 

tự chuốc vào mình một con đường không lối thoát: Thảm họa 

AIDS! (Nhân Dân ngày 01/12/2001, trang 4). 

Giải quyết vấn đề ma túy lúc này trở thành mối quan tâm hàng đầu 

trong xã hội. Bên cạnh vai trò của Chính quyền và Bộ Lao động 

Thương binh và Xã hội, y học và y tế công cộng cũng đã đóng vai trò 

nhất định trong giải quyết vấn đề này. Đặc biệt, với vai trò là thành 

viên của ngày càng nhiều các mạng lưới tổ chức trên thế giới, Việt 

Nam cũng đã có những cam kết hợp tác song phương và đa phương để 

giải quyết các vấn đề mang tính toàn cầu trong đó có vấn đề ma túy. 

Do đó, phong trào giảm hại trên thế giới cũng đã có ảnh hưởng nhất 

định tới các biện pháp can thiệp với vấn đề ma túy ở Việt Nam.  

Can thiệp giảm tác hại đã xuất hiện ở Việt Nam từ những năm 1993 

dưới hình thức là mô hình đồng đẳng phát bơm kim tiêm cho người sử 

dụng ma túy do các tổ chức phi chính phủ tại Việt Nam triển khai. 

Tuy nhiên, sự kỳ thị quá lớn với người sử dụng ma túy lúc này chính 

là nguyên nhân khiến các hình thức giảm hại vấp phải sự phản đối hết 

sức gay gắt từ cả cộng đồng và chính quyền. Đến năm 2003, trong 

nghị định 05 NĐ/CP của chính phủ về hợp tác quốc tế trong lĩnh vực 

phòng chống ma túy, giảm hại đã chính thức được đề cập đến. Văn 

bản này nhấn mạnh vào giảm tác hại của việc sử dụng ma túy đối với 

sức khỏe cộng đồng đặc biệt là khả năng lây truyền HIV và những 

bệnh khác thông qua việc tiêm chích ma túy(Chính phủ 2003). Cho 

đến Chiến lược quốc gia về phòng chống ma túy đến năm 2010 và tầm 

nhìn 2020, chương trình giảm hại gồm trao đổi bơm kim tiêm và 

Methadone ở các nước lân cận đã được đề cập đến như là những 

trường hợp thành công và nên áp dụng rộng rãi ở Việt Nam, trong bối 

cảnh phần lớn nhiễm mới HIV là trong nhóm người tiêm chích ma 

túy(Chính phủ 2004). Như vậy, Giảm hại đã được chính thức xuất 
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hiện trên văn bản luật hiện tại từ chỉ thị năm 2003 và chiến lược quốc 

gia 2004 nhưng phải đến khi có sự xuất hiện của Luật phòng chống 

HIV/AIDS năm 2006 và sau đó là nghị định thi hành 108-2007 thì 

việc thực thi các chương trình giảm hại cho người sử dụng ma túy tại 

Việt Nam mới có cơ sở pháp lý chính thức(Quốc hội 2006; Chính phủ 

2007). Điều quan trọng là Luật phòng chống HIV/AIDS ra đời trong 

bối cảnh xã hội Việt Nam đang có những tranh luận và mâu thuẫn 

trong việc giải quyết mối liên hệ giữa ma túy với một số vấn đề như 

HIV/AIDS, tệ nạn xã hội và tội phạm. Những mâu thuẫn này phần nào 

được thể hiện thông qua việc truyền tải hình ảnh người sử dụng ma 

túy trên báo Nhân Dân trong giai đoạn này.  

Sự mâu thuẫn giữa quan niệm coi người sử dụng ma túy là nạn nhân 

hay tội nhân hay tội phạm theo bộ Luật hình sự 1999 tạo ra những 

thách thức pháp lý với chính những hoạt động can thiệp giảm tác hại 

đặc biệt là chương trình trao đổi bơm kim tiêm. Chương trình trao đổi 

bơm kim tiêm thường bị coi là “vẽ đường cho hươu chạy” với lo lắng 

là sẽ làm tăng các hành vi tiêm chích và số người nghiện chích. Chính 

vì vậy, ở nhiều địa phương, chương trình trao đổi bơm kim tiêm đã 

gặp rất nhiều thách thức cả về cơ sở pháp lý cũng như thái độ kỳ thị 

nặng nề của cộng đồng. Cho đến năm 2009, trong Sửa đổi bổ sung 

một số điều của Luật hình sự, với việc bỏ điều 199 thì người sử dụng 

ma túy mới không còn bị coi là tội phạm. Điều này có nghĩa là rào cản 

về mặt pháp lý với thực thi các chương trình giảm hại dường như 

không còn nhưng sự kỳ thị nặng nề với sử dụng ma túy và hành vi 

tiêm chích thì vẫn là những rào cản tiếp cận các chương trình giảm hại 

với người sử dụng ma túy. 

Ma túy, nạn nhân, tội nhân, HIV, bệnh nhân 

Chủ đề thứ ba liên quan đến việc sử dụng ma túy được thể hiện trên 

các bài báo là sự phụ thuộc. Thuốc phiện và sau này là Heroin được ví 
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như “nàng tiên nâu/ trắng” hay “ả phù dung” với sức “cám dỗ” 

mãnh liệt và khó có thể “tách khỏi”. Họ trở thành những người hoàn 

toàn phụ thuộc, những “nô lệ” của ma túy hay “con nghiện”. Người 

sử dụng nó sẽ dần không điều chỉnh được hành vi của mình mà chỉ đi 

“cung phụng” cho “ả phù dung”. Việc sử dụng ngôn từ này thể hiện 

quan điểm coi người sử dụng ma túy như là nạn nhân của ma túy, của 

môi trường. Nguyên nhân là do ma túy có “ma lực” quá lớn chứ 

không phải lỗi của cá nhân và vì là nạn nhân nên họ cần được cứu 

giúp.  

Việc dùng các ngôn từ ở đây cũng là một vấn đề rất đáng quan tâm. 

Không biết có phải do phần lớn những người sử dụng ma tuý là nam 

giới mà các từ chỉ ma tuý thường mang tính nữ như "ả", "nàng". Việc 

sử dụng ma tuý cũng được mô tả tương tự như ngoại tình hay quan hệ 

với gái mại dâm thông qua các từ thường thấy như “dan díu”, “cung 

phụng”. Điều này càng thể hiện sự khắc hoạ tính chất tệ nạn của ma 

tuý trên báo vì mại dâm cũng được coi là tệ nạn trong các chính sách 

và luật pháp ở Việt Nam. Mặc dù, không có đầy đủ bằng chứng, nhóm 

nghiên cứu cũng nghi ngờ về cách viết này như sự thể hiện quan điểm 

đổ lỗi cho phụ nữ, hay các thứ mang tính nữ trong các vấn đề của gia 

đình và quốc gia.  

Vấn đề làm thế nào để thoát khỏi sự phụ thuộc vào ma túy cũng được 

đề cập nhiều trên báo Nhân Dân. Rất nhiều nỗ lực và nghiên cứu 

nhằm tìm kiếm ra một phương thuốc hữu hiệu giúp cắt cơn và cai 

nghiện được tiến hành. Các phương thuốc nhằm giúp người sử dụng 

ma túy thoát khỏi sự phụ thuộc rất đa dạng: từ liệu pháp y học cổ 

truyền đến các phương thuốc đông y đến tây y như ATK, Heantos, 

Hufusa, Cedemex, Bông sen. Các tiêu đề và nội dung của các bài báo 

đều mang “hy vọng” về một phương thuốc giúp người sử dụng ma túy 

thoát khỏi “sự phụ thuộc”. Năm 1997, các liệu pháp y học cổ truyền 
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như châm cứu cắt cơn nghiện do tập thể cán bộ y tế viện châm cứu 

Nguyễn Tài Thu được chứng minh là có tính hiệu quả và mong đợi áp 

dụng tại nhiều địa phương trong cả nước. Năm 1998, thuốc an thần 

Hufusa kết hợp các liệu pháp khác như châm cứu, bấm huyệt xông 

hơi, tâm lý đã được áp dụng tại một trung tâm cai tự nguyện. Bài 

thuốc cai nghiện của người dân tộc Dao cũng được các cơ quan chức 

trách địa phương khẳng định là có hiệu quả giúp cắt cơn cho người sử 

dụng ma túy từ năm 2005. Cũng trong năm 2005, các nhà nghiên cứu 

từ một đề tài cấp nhà nước đã phát minh ra thuốc Cedemex. Với 

những giải thích rất chuyên ngành về y học “thuộc nhóm Opiate, tái 

tạo Endorphin, bình ổn phân tử AMP và Dopamin (chất dẫn truyền 

trung gian thần kinh)”, Cedemex được đánh giá cao nhất khi so sánh 

với 30 loại thuốc tốt nhất ở Trung Quốc. Chính vì vậy, Cedemex được 

khuyến cáo nên sử dụng rộng rãi tại các trung tâm cai nghiện thay cho 

thuốc ATK vốn bị coi là giải pháp tình thế từ những năm 1990. Năm 

2007, sau 10 năm nghiên cứu và thử nghiệm, sự phối hợp của các 

lương y, các nhà nghiên cứu và công ty dược Fataco đã cho ra đời 

thuốc Bông Sen và được lưu hành ở các trung tâm cai nghiện.  

Song song với nỗ lực tìm kiếm ra một phương pháp hữu hiệu để giúp 

người nghiện thoát khỏi sự phụ thuộc, các trung tâm cai nghiện cũng 

ngày càng được mở rộng về số lượng cũng như các liệu pháp điều 

trịtừ những trung tâm do nhà nước điều hành (trung tâm của địa 

phương, trung tâm của tổ chức quần chúng như Đoàn Thanh Niên) 

đến những trung tâm tư nhân; từ bắt buộc đến tự nguyện. Thuốc điều 

trị và các liệu pháp đi kèm như “lao động trị liệu”, “biện pháp giáo 

dục” hay “tâm lý trị liệu” cũng rất khác nhau giữa các trung tâm. Một 

trong những mục tiêu của trung tâm cai nghiện cũng là để “cứu 

người”.  
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Vì mục tiêu cứu người, báo Hà Nội biểu dương trung tâm phòng 

chống ma túy thành phố có nhiều cố gắng chữa trị cho người 

nghiện nhanh chóng phục hồi sức khỏe nhanh chóng trở về với 

hạnh phúc gia đình. (Nhân Dân ngày 11/01/1993, trang 3). 

Tất cả các bài đăng tin về phương thuốc hay liệu pháp tại trung tâm 

điều trị đều cho rằng chỉ giúp cắt cơn và hỗ trợ chống tái nghiện, còn 

việc quay trở lại nghiện hay không vẫn là do bản lĩnh của cá nhân đó. 

Tuy nhiên, thực tế cũng cho thấy rằng phần lớn người sử dụng ma túy 

bị tái nghiện sau khi ra khỏi trung tâm, “có đến 70-80 % tái nghiện”, 

“nghiện cũ chưa cai được con nghiện mới lại tiếp tục phát sinh” dẫn 

đến tình trạng “càng cai càng tái”. 

Vấn đề thoát khỏi sự phụ thuộc vào ma túy được quy cho “bản lĩnh” 

của cá nhân. Để không bị tái nghiện trở lại phụ thuộc nhiều vào nỗ 

lực, vào ý chí của người sử dụng ma túy. Khi đó các thuốc cai hay liệu 

pháp cai chỉ là hỗ trợ chứ không có tác dụng chống tái nghiện. Các 

bước tiếp theo trong quy trình cai nghiện gồm “lao động trị liệu” và 

“giáo dục” là những liệu pháp được cho là sẽ giúp nâng cao tính tự 

giác của những người sử dụng ma túy và giúp họ không quay lại con 

đường “nghiện ngập”, song “cai nghiện vẫn là vấn đề nan giải”. 

Cùng với các chương trình giảm hại, sử dụng thuốc điều trị thay thế 

Methadone được đề cập nhiều trên phương tiện thông tin đại chúng. 

Trong những năm 2008 và 2009, báo Nhân Dân có hai bài nói về can 

thiệp giảm hại cho người sử dụng ma túy thông qua việc điều trị thí 

điểm ở Hải Phòng và thành phố Hồ Chí Minh. Vấn đề ma túy ở đây 

được phản ánh một cách tương đối độc lập và không có liên hệ nặng 

nề với tệ nạn xã hội hay tội phạm. Nội dung giảm tác hại trong các bài 

báo này được đề cập như một giải pháp làm tăng nguy cơ lây nhiễm 

HIV và những tác hại do Heroin gây ra. Dường như báo Nhân Dân 

cũng có sự “cân nhắc” cẩn thận trong truyền thông về chương trình 
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Methadone, có thể là do chương trình vẫn còn trong giai đoạn thí điểm 

và đang có những tranh luận xung quanh việc triển khai chương trình 

này. Tranh luận này nổi lên nhiều từ phía công an và liên quan đến 

việc Methadone cũng là loại ma túy do vậy sẽ là bất hợp pháp.  

Qua khảo sát của chúng tôi trên trang thông tin điện tử Nhân Dân 

online, từ năm 2010 trở đi, các bài báo về điều trị Methadone đã tăng 

lên rõ rệt. Methadone nổi lên là phương pháp giúp thoát khỏi sự phụ 

thuộc vào Heroin rất hiệu quả.  

Có thể thấy y học dần đóng vai trò quan trọng nhằm giải thoát người 

sử dụng ma túy khỏi “sự phụ thuộc”. Mặc dù quan niệm “bản lĩnh” 

vẫn là diễn ngôn chủ đạo trên báo Nhân Dân về việc tái nghiện hay 

“tiếp tục phụ thuộc vào ma túy”, những giải thích khoa học/ y học về 

phụ thuộc ma túy cũng bắt đầu xuất hiện cùng với bài viết về chương 

trình Methadone “Methadone tác động lên các thụ thể trên não tương 

tự như Heroin hay Moocphin nên trong y khoa người ta sử dụng 

Methadone để chữa đau mạn tính hoặc cai nghiện ma túy”(Nhân Dân 

ngày 04/05/2008, trang 3). 

Trong các bài báo đề cập đến điều trị Methadone, chúng tôi còn bắt 

gặp từ “người bệnh” được chính thức dùng để chỉ những người sử 

dụng ma túy tham gia chương trình Methadone. Cách gọi này thể hiện 

một vị trí mới, vai trò mới của người nghiện trong xã hội thông qua 

việc tham gia chương trình Methadone. Trong một thời gian dài người 

sử dụng ma túy được miêu tả là những “con nghiện”, “đối tượng 

nghiện” hay “thằng nghiện”, việc chuyển sang tên gọi “người bệnh” 

góp phần làm giảm đi sự kỳ thị với nhóm có đặc điểm nhạy cảm này. 

Thách thức từ sự “nhập nhằng”: nạn nhân, tội nhân, bệnh nhân 

Mỗi chủ đề trên đây đều thể hiện sự đan xen/ chồng chéo giữa các 

quan niệm về người sử dụng ma túy là nạn nhân- tội nhân hay bệnh 
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nhân. Quan niệm này thể hiện ở cả tên gọi lẫn cách thức mà ngôn ngữ 

và các biện pháp tu từ được sử dụng để khắc họa hình ảnh người sử 

dụng ma túy. Nếu như với chủ đề Tệ nạn xã hội và trung tâm cai 

nghiện xuất hiện những tranh luận xung quanh việc coi người sử dụng 

ma túy là nạn nhân của chế độ cũ đến nạn nhân của môi trường và tội 

nhân của xã hội thì với chủ đề HIV và can thiệp giảm tác hại, nhãn 

“tội nhân” của người sử dụng ma túy tiếp tục mạnh thêm do vừa làm 

tổn hại đến sự ổn định, kinh tế và cả sức khỏe cộng đồng. Với chủ đề 

sự phụ thuộc và điều trị, người sử dụng ma túy được coi là nạn nhân 

của ma túy và mới đây nhất là bệnh nhân khi tham gia vào chương 

trình điều trị Methadone.  

Hai tranh luận lớn nhất liên quan đến quan niệm về người sử dụng ma 

túy là tranh luận nạn nhân - tội nhân đến tội phạm trước thời điểm ra 

bộ luật hình sự 1999 và tranh luận tội phạm - bệnh nhân thời điểm 

trước bộ luật hình sự 2009. Với tranh luận đầu tiên, mặc dù có nhiều ý 

kiến cho rằng người sử dụng ma túy chỉ là nạn nhân của môi trường, 

của xã hội nhưng quan niệm “tội nhân” đối với người sử dụng ma túy 

đã thật sự lấn át do những tổn hại liên quan đến hành vi sử dụng ma 

túy với kinh tế, sức khỏe, đạo đức, sức sản xuất của không chỉ bản 

thân, gia đình mà cả xã hội. Kết quả của những tranh luận này là tại 

điều 199, bộ luật hình sự năm 1999, người sử dụng ma túy chính thức 

bị coi là tội phạm và phải chịu các hình thức phạt tù từ 3 tháng đến 2 

năm(Quốc Hội 1999). Tranh luận thứ hai về việc nên coi người sử 

dụng ma túy là tội phạm hay bệnh nhân trên báo Nhân Dân diễn ra 

trước thời điểm sửa đổi luật hình sự năm 2009(Quốc Hội 2009). Trong 

bài tường thuật về kỳ họp thứ 3 quốc hội khóa XII, tác giả bài báo đã 

phản ánh tranh luận của đại biểu quốc hội về vấn đề “nên coi người 

nghiện ma túy là người bệnh hay tội phạm” 
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Đại biểu Trần Bá Thiều lập luận không nên coi người nghiện là 

người bệnh còn nếu coi người nghiện là đối tượng cần được đối 

xử nhân văn thì chấp nhận được. Do vậy đại biểu này không tán 

thành với đề nghị bỏ điều 199 của Bộ Luật Hình Sự vì nếu bỏ 

điều luật này thì số người nghiện sẽ tăng theo cấp số nhân… đại 

biểu Phạm Ý Nhi (Hà Nội) cho rằng coi người nghiện là bệnh 

nhân là hợp lý và đã là người bệnh thì cần được chữa trị. (Nhân 

Dân ngày 11/05/2008, trang 3) 

Kết quả của tranh luận này là năm 2009 quốc hội đã bỏ điều luật 199 

bộ luật hình sự, người sử dụng ma túy đã chính thức không còn bị coi 

là tội phạm. Kết quả này cũng một phần chịu ảnh hưởng của công ước 

quốc tế mà Việt Nam là một thành viên, theo đó “người sử dụng ma 

túy không nên bị coi là tội phạm”. Công ước này đã được đề cập đến 

trong luật phòng chống ma túy 2008 và luật này cũng nhấn mạnh 

người sử dụng ma túy là nạn nhân của tệ nạn xã hội.   

Tuy nhiên, sự đan xen của những quan niệm nạn nhân - tội nhân - 

bệnh nhân đang tồn tại có ảnh hưởng nhất định đến cách giải quyết 

vấn đề ma túy như: tuyên truyền về tác hại của ma túy, trung tâm cai 

nghiện, các chương trình Giảm hại, các chương trình cai nghiện cộng 

đồng và điều trị Methadone. Sự chồng chéo này thể hiện qua việc 

khắc họa hình ảnh người sử dụng ma túy trên báo Nhân Dân năm 

2009:“hằng đêm bóng con nghiện vật vờ, liêu xiêu, kéo theo tình 

trạng trộm cắp, nạn buôn bán vận chuyển ma túy”.  

Bàn luận 

Ma túy không đơn giản chỉ là vấn đề xã hội hay y học, ma túy là vấn 

đề phức tạp với sự đan xen của những yếu tố xã hội, y học, tâm lý, 

chính trị, kinh tế và ma túy cũng đã có ảnh hưởng rất nhiều đến những 

vấn đề kinh tế- xã hội khác. Hiện tại vẫn có rất nhiều tranh cãi về tính 
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thích hợp của chính sách ma túy hoặc các chương trình can thiệp chưa 

có hiệu quả hoặc hiệu quả còn thấp. Có nhiều lý do giải thích cho tồn 

tại này như thiếu các bằng chứng, bằng chứng hiện có chưa được phân 

tích và sử dụng khi hoạch định chính sách. Lý do thứ hai là chúng ta 

chưa có chương trình hoặc mô hình thích hợp giúp các nhà hoạch định 

chính sách đưa ra quyết định về giải quyết vấn đề ma túy. Thứ ba là 

bản thân chính sách ma túy là một vấn đề phức tạp và gây nhiều tranh 

cãi (Allison Ritter and Jacqui Cameron 2005) . 

Một số thay đổi gần đây nhất trong giải quyết vấn đề ma túy là phi 

hình sự hóa hành vi sử dụng ma túy và giới thiệu các tiếp cận giảm hại 

nhằm giảm tỷ lệ nhiễm HIV và các bệnh lây truyền đường máu ở 

nhóm người tiêm chích ma túy. Chính sách ma túy hiện nay được 

đánh giá dựa trên khả năng giảm hại của hành vi sử dụng ma túy với 

bản thân người dùng và đối với xã hội. Tuy nhiên, tại các quốc gia 

khác nhau cũng tồn tại những mâu thuẫn trong quá trình hoạch định 

chính sách về ma túy. Chính sách ma túy tại Mỹ thể hiện mâu thuẫn 

giữa hoạt động giảm hại với hợp pháp hóa hành vi sử dụng ma túy. 

Hầu hết những người ủng hộ chính sách giảm hại ở Mỹ lại không ủng 

hộ ý tưởng hợp pháp hóa với lo lắng rằng việc hợp pháp hóa như vậy 

có thể làm tăng hành vi sử dụng ma túy. Tại Brazil, từ khoảng thời 

gian những năm 1995-1997, các chương trình trao đổi bơm kim tiêm 

cũng được triển khai nhưng chính sự chống đối của cộng đồng và 

công an đã khiến người sử dụng ma túy không thể tiếp cận tới chương 

trình. Hướng tiếp cận hình sự hóa cũng là hướng tiếp cận đầu tiên với 

vấn đề ma túy ở Canada và kể từ năm 1987 các hoạt động giảm hại đã 

được triển khai ở đây và được hợp thức hóa từ năm 1992. Tuy nhiên, 

những phân tích về chính sách và tranh luận xung quanh chính sách 

ma túy mới đây cho thấy thậm chí còn có sự duy trì và làm mạnh thêm 
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hướng tiếp cận hình sự hóa trước đây(James  A.Iniciardi and Lana D 

Harrison 1999).  

Có một điều không thể phủ nhận rằng việc cấm đoán không có hiệu 

quả trong chấm dứt hành vi sử dụng ma túy(James A.Iniciardi and 

Lana D Harrison 1999; Tom Blickman and Martin Jelsma 2009; 

Jianhua Li và cộng sự 2010). Những mâu thuẫn giữa “cuộc chiến 

chống ma túy” và sự hợp pháp hóa hành vi sử dụng ma túy tạo ra cản 

trở với những thực hành chính sách ma túy tại châu Âu về giảm hại, 

phi hình sự hóa và sử dụng ma túy. Thực tế cũng cho thấy có rất nhiều 

kết quả khả quan đã đạt được khi tiếp cận theo hướng bớt hà khắc 

hơn(Tom Blickman and Martin Jelsma 2009).  

Những quan điểm về ma túy thể hiện trên phương tiện truyền thông 

đại chúng không chỉ ảnh hưởng đến quan niệm cộng đồng mà còn ảnh 

hưởng đến chính cách lập và thực thi chính sách. Chính sách về các 

chất gây nghiện tại Mỹ cho thấy so sánh chi phí tiêu tốn cho thuốc lá, 

rượu lớn gấp nhiều lần so với chi phí cho ma túy nhưng ma túy và tội 

phạm lại được xác định là “vấn đề quốc gia phải đối mặt” điều này là 

do quan điểm về ma túy được thể hiện trên phương tiện truyền thông 

đại chúng thiếu đi tính cân đối khi tiếp cận vấn đề ma túy. Rõ ràng, 

không phải tất cả nhưng hầu hết phương tiện thông tin đại chúng quan 

tâm nhiều tới việc đưa ra các câu chuyện có nội dung thu hút sự quan 

tâm của độc giả. Những báo cáo về “sự trụy lạc, đồi bại, xấu xa, vô 

đạo đức” thường được đính kèm với hành vi sử dụng ma túy. Không 

chỉ thông tin cho độc giả, phương tiện truyền thông đại chúng còn ảnh 

hưởng đến những người lập chính sách. Chính những hình ảnh người 

sử dụng ma túy bị “xấu xa hóa” đi đã hướng các nhà lập chính sách 

và cộng đồng tiếp cận vấn đề ma túy theo hướng trừng phạt và xa 

lánh(James A.Iniciardi and Lana D Harrison 1999).  
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Trong khi đó, rất nhiều nghiên cứu chỉ ra rằng tính hiệu quả của điều 

trị Methadone trong việc giảm tỷ lệ bệnh, tử vong, giảm tội phạm, lây 

truyền HIV và giúp người sử dụng ma túy kiểm soát được cuộc sống 

của họ. Ở tất cả các nước thực hiện thành công chương trình điều trị 

Methadone, yếu tố chính ở đây là phương pháp giảm hại đã đưa người 

sử dụng ma túy hòa nhập cộng đồng hơn là coi họ như kẻ ngoài lề hay 

tội phạm.Tìm hiểu về các chính sách và chương trình ma túy tại Trung 

Quốc cho thấy chương trình Methadone hay trao đổi bơm kim tiêm 

cũng đạt được những thành công nhất định nhưng cũng tồn tại những 

mâu thuẫn giữa tiếp cận chính sách “không ma túy” và chương trình 

Giảm hại với người sử dụng ma túy. “Nỗi sợ bị bắt giữ” chính là rào 

cản chính với chương trình Giảm hại bao gồm trao đổi bơm kim tiêm. 

Những người sử dụng ma túy thuộc nhóm bị kỳ thị nặng nề và cũng là 

nhóm khó tiếp cận. Các dịch vụ chăm sóc sức khỏe trước đây không 

thu hút được và cũng khó có thể tiếp cận với người sử dụng ma túy do 

hành vi của những người sử dụng ma túy là bất hợp pháp. Nhóm sử 

dụng ma túy cũng là một nhóm biến động và chịu ảnh hưởng của các 

yếu tố như thị trường ma túy, mô hình sử dụng và luật pháp(Allison 

Ritter and Jacqui Cameron 2005). Chính vì vậy, những nỗ lực để có 

được chính sách phù hợp với người sử dụng ma túy cũng như tìm ra 

mô hình can thiệp phù hợp giúp tăng tiếp cận với nhóm sử dụng ma 

túy là cần thiết. Trong khi đó, thay đổi chính sách ở Đức sang hướng 

giảm hại được phản ánh bằng sự hợp tác giữa công an, y tế và nhóm 

đồng đẳng. Điều này đã tăng khả năng tiếp cận các dịch vụ xã hội của 

người sử dụng ma túy. Các cán bộ y tế công cộng và cán bộ xã hội đều 

cho rằng dễ dàng cung cấp dịch vụ hơn khi tạo được môi trường dễ 

tiếp cận và ổn định.  

Nhìn lại chính sách ma túy tại Việt Nam cho tới nay có thể thấy nhiều 

điểm giống với những thay đổi chính sách ma túy ở các nước trên thế 
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giới. Bản thân quá trình hình thành chính sách cũng tồn tại trong nó 

nhiều mâu thuẫn và sự “chồng lấn”, “nhập nhằng” các quan niệm cũ - 

mới, giảm hại của thế giới - giảm hại của Việt Nam. Và như kết quả từ 

nghiên cứu này cho thấy đó là sự chồng chéo giữa quan niệm nạn 

nhân - tội nhân- bệnh nhân đối với người sử dụng ma túy. Trong khi 

đó bản thân mỗi quan niệm tương ứng với hướng tiếp cận với vấn đề 

sử dụng ma túy khác nhau.  

Quan niệm nạn nhân- tội nhân có ảnh hưởng mạnh mẽ đến trung tâm 

cai nghiện thể hiện qua chu trình cai nghiện với các liệu pháp cắt cơn, 

lao động trị liệu và giáo dục. Người sử dụng ma túy được cho là 

những nạn nhân của ma túy, của tệ nạn xã hội cần phải được loại bỏ 

nên cần phải cứu giúp, hỗ trợ bằng các liệu pháp cắt cơn để hoàn toàn 

thoát khỏi sự phụ thuộc vào ma túy. Liệu pháp “lao động trị liệu” là 

do người sử dụng ma túy bị coi là lười lao động, không có sức sản 

xuất hay người sử dụng ma túy bị coi là ăn chơi đua đòi nên bị “vấp 

nghiện” hoặc bị tái nghiện nhiều lần do không có “bản lĩnh” nên cần 

phải được giáo dục, cải tạo. Trong khi đó, chương trình điều trị 

Methadone (sự phối hợp nhà nước với các tổ chức phi chính phủ) lại 

thể hiện sự ảnh hưởng nhất định của quan niệm bệnh nhân - nạn nhân 

qua chu trình điều trị: uống Methadone, khám và xét nghiệm nước 

tiểu, tư vấn tâm lý và hỗ trợ việc làm.  

Thay đổi chính sách ma túy Việt Nam về công tác cai nghiện thể hiện 

ở luật phòng chống ma túy và nghị định về cai nghiện cộng đồng. Luật 

sửa đổi bổ sung một số điều của luật phòng chống ma túy năm 2008 

đã chính thức ấn định thời hạn cai nghiện bắt buộc là hai năm thay vì  

từ 1-2 năm (đa số các địa phương áp dụng một năm) trong luật phòng 

chống ma túy năm 2000. Ngoài ra, thời hạn quản lý người sử dụng ma 

túy sẽ kéo dài thêm hai năm ở trung tâm cai bắt buộc nếu được xác 

định là có khả năng tái nghiện cao hoặc không sẽ quản lý ở cộng 
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đồng. Điều cần quan tâm là quan niệm nạn nhân - tội nhân như phân 

tích ở trên đã và đang ảnh hưởng tới việc thực thi các biện pháp tại 

trung tâm cai nghiện như thế nào. Ngoài ra, chúng ta cũng cần cân 

nhắc đến những lo sợ của người sử dụng ma túy về sự kỳ thị cộng 

đồng hiện đang là rào cản với chính việc tiếp cận các dịch vụ cai 

nghiện và điều trị(James A.Iniciardi and Lana D Harrison 1999; 

Jianhua Li và cộng sự 2010). 

Quan niệm là nạn nhân- tội nhân- bệnh nhân hay người sử dụng ma 

túy chỉ đơn giản được coi là một khách hàng cần được đáp ứng nhu 

cầu nào đấy trong chương trình trao đổi bơm kim tiêm hay các cơ sở 

cai nghiện tư nhân sẽ đặt ra những cách thức giải quyết khác nhau với 

vấn đề sử dụng ma túy và phụ thuộc ma túy. Sự phát triển khoa học - 

y học gần đây đưa ra những bằng chứng về nguyên nhân và quá trình 

nghiện liên quan đến tác động tới những thụ thể thần kinh đã hướng 

chúng ta nhìn nhận nghiện và tái nghiện theo một hướng khác. Theo 

đó, nếu chúng ta tiếp cận coi nghiện là một thất bại đạo đức hay liên 

quan nhiều đến “bản lĩnh” cá nhân hơn là một “ảnh hưởng nơron 

thần kinh” sẽ tạo khó khăn trong việc thực thi các chương trình y học 

và y tế công cộng trong đó có chương trình Giảm hại cũng như điều 

trị nghiện chất(James A.Iniciardi and Lana D Harrison 1999). Nhiều 

chính sách ma túy ở các nước châu Âu đã chấp nhận sự thật không thể 

có “hoàn toàn không ma túy” và đặt hướng quan tâm tới việc giảm 

hại từ ma túy với sức khỏe cá nhân, gia đình, cộng đồng. Trung tâm 

kiểm soát ma túy và chất gây nghiện châu Âu khẳng định tính hiệu 

quả của chương trình trao đổi bơm kim tiêm giúp làm giảm lây truyền 

HIV. Ngoài ra, chính chương trình này còn giúp tiếp cận người sử 

dụng ma túy, giúp họ tiếp cận với các dịch vụ điều trị ma túy và chăm 

sóc sức khỏe(Tom Blickman and Martin Jelsma 2009). Tại các nước 

như Tây Ban Nha, Đức, Thụy Sỹ, Đan Mạch, Canada, Australia còn 
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triển khai chương trình kê đơn Heroin hay “phòng sử dụng ma túy” 

cho những nhóm đặc biệt. Những can thiệp nhằm tránh tổn hại sức 

khỏe đối với người lạm dụng ma túy giúp giảm nguy cơ nhiễm các 

bệnh lây truyền, giúp người sử dụng ma túy tiếp cận được với họ để tư 

vấn và hỗ trợ cung cấp các lựa chọn với ma túy khác(James  

A.Iniciardi and Lana D Harrison 1999; Tom Blickman and Martin 

Jelsma 2009).  

Việc loại bỏ hình phạt tội phạm đối với người sử dụng ma túy tại bộ 

luật hình sự năm 2009 đã thể hiện những chuyển biến tích cực trong 

quan điểm của chính phủ đối với những người sử dụng ma túy. Tuy 

nhiên, quan niệm tội nhân liên quan đến tệ nạn xã hội và HIV vẫn 

đang tồn tại đã và đang tạo sự kỳ thị trong cộng đồng với nhóm sử 

dụng ma túy sẽ có hưởng nhất định đến cách thức phản ứng và thực 

thi với các chương trình can thiệp, trong đó có chương trình Giảm hại 

đối với nhóm người sử dụng ma túy như trao đổi bơm kim tiêm và 

điều trị Methadone hiện nay.  

Nghiên cứu này sử dụng phương pháp phân tích diễn ngôn trên đối 

tượng nghiên cứu là văn bản chính sách và những bài báo trên báo 

Nhân Dân. Thông qua việc tìm hiểu cách thức khắc họa hình ảnh 

người sử dụng ma túy thể hiện qua quan niệm về người sử dụng ma 

túy, cách thức phản ứng với vấn đề ma túy và cả những thay đổi theo 

thời gian, nghiên cứu này cho thấy rằng bản thân chính sách ma túy 

đang tồn tại sự kế thừa và mâu thuẫn trong nó. Ngoài ra, phân tích 

diễn ngôn trên văn bản chính sách và tờ báo có tầm quan trọng trong 

hệ thống chính trị như báo Nhân Dân cũng góp phần giải thích sự kỳ 

thị hiện có với người sử dụng ma túy. Mặc dù phân tích của chúng tôi 

chỉ tập trung vào báo Nhân Dân nhưng những đặc điểm trên đây cũng 

xuất hiện ở các phương tiện thông tin đại chúng và các tờ báo khác. 

Những tác động của diễn ngôn đối với thái độ cộng đồng về vấn đề 
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ma túy là điều không thể phủ nhận(Paalman M 1997; Peter Meylakhs 

2009; Peter Miller 2009; Sally Hewitt 2009).Tuy nhiên, những tác 

động này đang ở mức nào và có những yếu tố nào ảnh hưởng đến quá 

trình thực thi các chính sách về vấn đề ma túy trong thực tế sẽ cần có 

nghiên cứu tìm hiểu về tác động của chính sách ở cấp địa phương. Để 

cộng đồng và các nhà hoạch định chính sách có một cái nhìn toàn 

diện, khoa học và khách quan hơn, vai trò của truyền thông đại chúng 

là rất quan trọng, hơn chỉ là minh họa chính sách. Một điều không thể 

phủ nhận là thiết chế tổ chức, mục tiêu, nhiệm vụ và chức năng của 

mỗi tờ báo cũng sẽ tác động đến nội dung, mức độ quan tâm và cách 

thức đăng tải các vấn để liên quan đến người sử dụng ma túy. Đây sẽ 

là gợi ý cho hướng nghiên cứu tiếp nối trong đó sử dụng hai hoặc hơn 

hai tờ báo khác nhau như báo ngành, báo đoàn thể để có thể so sánh 

và đưa ra những nhận định sâu sắc hơn. Một nghiên cứu nhân học 

khác tìm hiểu về quan niệm, thái độ của các nhà báo chuyên hay 

không chuyên về các mảng đề tài ma túy ở các báo cũng được đề xuất. 

Từ đó sẽ có bức tranh hoàn chỉnh hơn, bổ sung thêm tiếng nói của 

những người đang trực tiếp hay gián tiếp vận hành các thiết chế xã hội 

như báo chí hay hệ thống văn bản luật.  
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