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Lượng ma túy đá thu giữ ở Việt Nam đạt mức kỷ lục trong
năm 2021 trong bối cảnh sản xuất ma túy đá chủ yếu diễn
ra tại các nước thuộc vùng hạ lưu sông Mekong, báo
cáo của Liên Hiệp Quốc 2021 cho thấy.
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Đông Á và Đông Nam Á tiếp tục là một trong những thị
trường ma túy lớn nhất thế giới. Gần 172 tấn ma túy đá
đã được thu giữ tại Đông và Đông Nam Á trong năm 2021,
với hơn 1 tỷ viên ma túy đá (methamphetamine), con số
kỷ lục lần đầu tiên được ghi nhận. Số lượng này tăng gấp 7
lần so với 10 năm trước. Báo cáo của Văn phòng Liên Hiệp Quốc về chống Ma túy và Tội phạm (UNODC)
cũng đề cập đến ketamine, một loại ma túy tổng hợp, cũng đang là xu thế đáng lo ngại cho khu vực.
'Hạ lưu sông Mekong là điểm nóng'
Việc sản xuất ma túy đá tập trung chủ yếu vùng hạ lưu sông Mekong (gồm Campuchia, Lào, Myanmar, Thái
Lan và Việt Nam), điểm nóng là bang Shan ở Myanmar. 89% lượng ma túy đá ở Đông Nam Á bị thu giữ là tại
khu vực hạ lưu sông Mekong, theo UNODC. Nếu như các cơ sở sản xuất ma túy ở Việt Nam và Indonesia có
giảm xuống thì tại Malaysia con số này lại tăng lên trong 2 năm qua.
Cảnh sát Thái Lan thu giữ một lượng lớn ma túy và chuẩn
bị tiêu hủy tại thành phố Ayutthaya vào tháng 06/2020
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Lào hiện là nơi mà phần lớn ma túy đá từ bang Shan
(Myanmar) đổ sang quốc gia này. Theo UNODC thì Lào đã
trở thành đầu mối vận chuyển ma túy chính đến Thái Lan
và các nước khác ở khu vực sông Mekong và Châu Á Thái
Bình Dương như Philippines, Nhật Bản, Úc và New
Zealand.
Về các tuyến đường buôn bán và vận chuyển ma túy thì tại Đông Á và Đông Nam Á không thay đổi đáng kể,
chủ yếu dọc từ biển Andaman qua eo biển Malacca hướng đến Malaysia và Indonesia. Ngoài ra, UNODC cho
biết số lượng ma túy đá sản xuất tại vùng Tam giác vàng đang mở rộng sang Đông Á. Ma túy tổng hợp dạng
tinh thể, loại vốn chỉ được đóng gói bao bì và viên tại Tam giác vàng - khu vực rừng núi hiểm trở nằm giữa
biên giới 3 nước Lào, Thái Lan, Myanmar - ngày càng bị phát hiện nhiều hơn tại đông bắc Ấn Độ.
Ông Jeremy Douglas, Đại diện vùng Đông Nam Á và Thái Bình Dương của UNODC nói với BBC News Tiếng
Việt, "Tình hình buôn ma túy tại khu vực Đông và Đông Nam Á khá tệ vào thời điểm hiện tại. Tại bang Shan,
bắc Myanmar thì có các nơi sản xuất ma túy rất lớn. Bang Shan thì nằm gần Lào, quốc gia này là nơi tiếp
nhận rất nhiều ma túy từ Myanmar và ngược lại."
Ma túy đá bị thu giữ tại VN đạt 'kỷ lục'
Số viên ma túy đá bị thu giữ tại Việt Nam năm 2021 đã đạt mức kỷ lục, hơn 2,5 triệu viên, theo báo cáo từ
UNODC. Số lượng ma túy tổng hợp dạng tinh thể bị thu giữ ở Việt Nam cũng lên đến hơn 3,3 tấn, được xem
là một mức tăng đáng kể. Ngoài ra số lượng ketamine thu giữ tại Việt Nam cũng ở mức cao, với 304 kg.

Lý giải cho mức tăng kỷ lục này, ông Jeremy Douglas nói: "Việt Nam là một quốc gia hấp dẫn đối với giới buôn
ma túy như có đường biển dài, cảng biển lớn, có thể giúp
vận chuyển ma túy sang các quốc gia hay vùng khác.
Trong nhiều năm qua, tội phạm buôn ma túy đã lợi dụng vị
trí địa lý của Việt Nam để thực hiện các phi vụ".
Một đối tượng trùm đường dây buôn bán ma túy bị bắt giữ
tại tỉnh Cao Bằng, Việt Nam vào ngày 25/02/2018 Getty
Images
Liên Hiệp Quốc cho biết thêm đường biên giới chung giữa
Việt Nam và Lào trải dài 2.300 km đã khiến tình hình bán
ma túy tại Việt Nam trở nên phức tạp. ông Jeremy Douglas nói thêm:
"Chúng ta có thể chứng kiến nguồn ma túy đá đổ từ Myanmar sang các nước. Số lượng viên ma túy đá thu giữ
tăng vọt tại các nước thuộc vùng hạ lưu sông Mekong. Việt Nam nằm sát bên Lào và có thể thấy lượng ma túy
lớn từ quốc gia này đổ sang Việt Nam".
Trong khi đó, Báo Chính phủ Việt Nam dẫn thông tin từ cơ quan chức năng của Campuchia và Lào đều "xác
nhận đã có hoạt động sản xuất ma túy tổng hợp trên địa bàn khu vực biên giới với Việt Nam. Thực tế tại Việt
Nam, các lực lượng chức năng đã bắt giữ một số lượng lớn ma túy tổng hợp được sản xuất ở khu vực biên
giới Campuchia, Lào. Hơn nữa, giá chênh lệch rất lớn, lãi cao khiến các đối tượng tìm mọi thủ đoạn, phương
thức để buôn bán, vận chuyển."
Việt Nam cần làm gì?
Người đại diện UNODC cho rằng "Để giảm nạn buôn bán ma túy thì cần giải quyết việc vận chuyển nguyên
liệu chế tạo ma túy, nạn tội phạm có tổ chức, nhu cầu người dùng và để thực thi điều này cần sự thay đổi lớn
trong cách tiếp cận từ các chính phủ bao gồm Việt Nam." Ông Douglas cho rằng vấn đề là tội phạm có tổ chức
cần được giải quyết triệt để và như nạn rửa tiền, cách giới tội phạm che giấu tiền và chuyển lợi nhuận.
"Hiện tại thì chính phủ các nước tập trung vào việc bắt giữ các vụ ma túy càng nhiều càng tốt. Thế nhưng
mạng lưới buôn ma túy vẫn tiếp tục vận hành." "Tôi đề xuất chính phủ Việt Nam phải tăng cường thực thi luật
pháp, luôn nhấn mạnh đến việc giải quyết vấn đề tội phạm có tổ chức, từ những tên đầu xỏ. Việc thu giữ ma
túy chỉ là một phần mà thôi, bên cạnh đó phải giải quyết vấn đề vận chuyển nguyên liệu chế tạo ma túy nữa."
Ông Jeremy Douglas nhấn mạnh để làm được điều này, Việt Nam phải phối hợp với các quốc gia láng giềng
như Lào, Thái Lan, Campuchia, cố gắng phối hợp với Myanmar và cả với Trung Quốc dù điều này không dễ
dàng. "Nếu Việt Nam có thể kết hợp tất cả những biện pháp này trong việc chống tội phạm buôn bán ma túy
thì Việt Nam có thể thành công", ông nói.
UNODC cho biết đang phối hợp chặt chẽ với các quốc gia ở Đông và Đông Nam Á thông qua chương
trình The Global SMART từ năm 2011 và Biên bản ghi nhớ về Kiểm soát ma túy vùng Mekong (Mekong
Memorandum of Understanding on Drug Control). Theo chương trình này, UNODC luôn phối hợp chặt chẽ với
11 quốc gia trong khu vực bao gồm Việt Nam trong việc giám sát tình hình buôn bán ma túy, cố vấn, phát
hiện, kiểm soát tiền chất sản xuất ma túy (chemical precursor) và các chiến lược y tế công, giúp đỡ các quốc
gia phối hợp trong các chiến dịch triệt phá ma túy hợp tác và xuyên biên giới.
Theo Bộ Công an Việt Nam, thì từ năm 1997 đến 2021, Việt Nam đã thu giữ gần 82 tấn heroin.
Băng đảng tội phạm ma túy đang muốn tạo dựng tỉnh Hà Tĩnh thành điểm trung chuyển ma túy từ khu vực
"Tam giác Vàng" vào Việt Nam và trung chuyển đi nước thứ ba, theo giới chức Việt Nam.
Tổng cục Hải quan Việt Nam cho biết "tội phạm ma túy trong và ngoài nước đã câu kết chặt chẽ với nhau, hình
thành đường dây, tổ chức tội phạm xuyên quốc gia, hoạt động với phương thức che giấu nhân thân và ngụy
trang tinh vi, thủ đoạn vận chuyển ngày càng manh động, mang tính liều lĩnh".

