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Giám đốc điều hành của UNODC gặp Phó Thủ tướng
Nguyễn Xuân Phúc
Đề xuất tiếp tục hỗ trợ kế hoạch của Chính phủ nhằm giảm số lượng trung tâm cai nghiện bắt
buộc đối với người sử dụng ma túy
Hà Nội (Việt Nam), 4/12/2012 – Trong chuyến thăm chính thức lần đầu tiên tới Việt Nam, ông
Yury Fedotov, Giám đốc điều hành của Cơ quan Phòng chống Ma túy và Tội phạm của Liên hợp
quốc (UNODC), đã gặp gỡ ông Nguyễn Xuân Phúc, Phó Thủ tướng nước Cộng hòa xã hội chủ
nghĩa Việt Nam và Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về Phòng chống AIDS, Ma túy và Mại dâm.
Ông Fedotov ghi nhận những chuyển biến quan trọng về kinh tế và xã hội của Việt Nam và hoan
nghênh việc Chính phủ thông qua sửa đổi Luật về Xử lý vi phạm hành chính cũng như những
cam kết mạnh mẽ về việc đóng cửa các trung tâm cai nghiện bắt buộc. Ông cũng đánh giá cao
việc Việt Nam phê duyệt Chiến lược Quốc gia về HIV và các chương trình liên quan đến kiểm
soát ma túy và phòng chống tội phạm. Ông Fedotov bày tỏ sự tin tưởng vào những thay đổi này
sẽ đưa ra lộ trình rõ ràng trong tương lai.
“Chúng tôi vui mừng trước những bước tiến mà Chính phủ Việt Nam đã thực hiện trong một vài
tháng qua trong việc phát triển công tác cai nghiện tại cộng đồng. UNODC sẽ tiếp tục hỗ trợ về
kỹ thuật và chuyên môn trong những nỗ lực của Chính phủ Việt Nam”, ông Fedotov phát biểu.
Ông Fedotov cũng ghi nhận việc Việt Nam gần đây đã phê chuẩn Công ước của Liên hợp quốc về
Tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia và những hoạt động triển khai các Công ước của Liên hợp
quốc mà Việt Nam đã phê chuẩn trước đây – Công ước về Chống tham nhũng (năm 2009) và
Kiểm soát ma túy (năm 1997)
Ông Fedotov hoan nghênh việc Việt Nam đóng vai trò ngày càng cao trong khu vực cũng như
những nỗ lực ngày càng mạnh mẽ nhằm ngăn chặn buôn bán ma túy trong khu vực tiểu vùng
sông Mekong. “Chúng ta cần xây dựng mối quan hệ trong khu vực nhằm hỗ trợ Myanmar” theo
lời ông Fedotov khi nhắc tới cuộc trao đổi với lãnh đạo của Myanmar trong chuyến thăm tới quốc
gia này. Myanmar là nước nguồn của hầu hết các loại methamphetamine và heroin được tiêu thụ
trong khu vực Đông Nam Á và quốc gia này đã yêu cầu sự trợ giúp của UNODC trong công tác
đấu tranh với xu hướng này.
Trong chuyến thăm lần này, ông Fedotov đã gặp gỡ một số thành viên chủ chốt của chính phủ.
Các nội dung thảo luận bao gồm vấn đề kiểm soát ma túy và tội phạm có tổ chức.
“An ninh nhân loại đang bị đe dọa ở bất cứ nơi nào mà các nhóm tội phạm có tổ chức nổi lên và
thách thức các quy định pháp luật. Những băng đảng tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia – buôn
bán ma túy trái phép, buôn người, hàng giả, thuốc giả, các tài nguyên thiên nhiên được bảo vệ
như gỗ, cá và động vật hoang dã khác, và các loại hàng hóa gây hại cho môi trường – đang là mối
đe dọa đối với sức khỏe cộng đồng và sự tồn tại của xã hội. Hãy chấm dứt những hoạt động bất
hợp pháp này!”

Chương trình quốc gia của UNODC tại Việt Nam, một phần trong Kế hoạch Một Liên hợp quốc
tại Việt Nam, tập trung vào phòng chống HIV, công tác chăm sóc, điều trị và hỗ trợ trong trại
giam bao gồm các trại tạm giam; hỗ trợ tăng cường quy trình thu thập và chia sẻ thông tin giữa
các cơ quan hành pháp về ma túy; đẩy mạnh công tác tư pháp hình sự đối với hoạt động buôn bán
người và đưa người di cư trái phép thông qua việc tăng cường năng lực kiểm soát biên giới và
hợp tác quốc tế; cung cấp tư vấn chính sách và hỗ trợ kỹ thuật cho chính phủ; và cung cấp hỗ trợ
các chiến lược hiệu quả phòng chống các chất kích thích dạng amphetamine (ATS).
Việt Nam là điểm đến thứ ba tại Đông Nam Á trong chuyến công tác 12 ngày tới 5 quốc gia của
ông Fedotov – sau Thái Lan và Myanmar. Tiếp theo ông Fedotov sẽ đến Lào trước khi kết thúc
chuyến công tác tại Indonesia, tại đây ông sẽ làm việc với các cơ quan đối tác chính phủ và lãnh
đạo ASEAN.
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