
 

 

 

 

 

HỘI ĐỒNG PHỐI HỢP 

PBGDPL THỊ XÃ BÌNH LONG 
 

Tội phạm là hành vi nguy hiểm cho xã hội được quy định 

trong Bộ luật Hình sự, do người có năng lực trách nhiệm hình 

sự hoặc pháp nhân thương mại thực hiện một cách cố ý hoặc 

vô ý, xâm phạm độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh 

thổ Tổ quốc, xâm phạm chế độ chính trị, chế độ kinh tế, nền 

văn hóa, quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội, quyền, 

lợi ích hợp pháp của tổ chức, xâm phạm quyền con người, 

quyền, lợi ích hợp pháp của công dân, xâm phạm những lĩnh 

vực khác của trật tự pháp luật xã hội chủ nghĩa mà theo quy 

định của Bộ luật này phải bị xử lý hình sự. 
Mọi hành vi phạm tội do người hoặc pháp nhân thương mại 

thực hiện phải được phát hiện kịp thời, xử lý nhanh chóng, 

công minh theo đúng pháp luật 

PHÂN LOẠI TỘI PHẠM 

 

 

PHÒNG CHỐNG MA TÚY LÀ TRÁCH NHIỆM 

 CỦA CÁ NHÂN, GIA ĐÌNH, CƠ QUAN, 

TỔ CHỨC VÀ CỦA TOÀN XÃ HỘI 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tội phạm ít 
nghiêm trọng 

•Có tính chất và mức độ nguy hiểm 
cho xã hội không lớn. 

•Mức cao nhất của khung hình phạt là 
phạt tiền, phạt cải tạo không giam giữ 
hoặc phạt tù đến 03 năm.

Tội phạm 
nghiêm trọng

• Có tính chất và mức độ nguy 
hiểm cho xã hội lớn.

• Mức cao nhất của khung hình là 
từ trên 03 năm tù đến 07 năm tù.

Tội phạm rất 
nghiêm trọng 

•Có tính chất và mức độ nguy hiểm 
cho xã hội rất lớn.

•Mức cao nhất của khung hình phạt 
là từ trên 07 năm tù đến 15 năm tù.

Tội phạm đặc 
biệt nghiêm 

trọng 

•Có tính chất và mức độ nguy hiểm cho 
xã hội đặc biệt lớn. 

•Mức cao nhất của khung hình phạt là từ 
trên 15 năm tù đến 20 năm tù, tù chung 
thân hoặc tử hình.

1. Giáo dục thành viên trong 
gia đình, thân nhân về tác hại 
của ma túy và thực hiện quy 
định của pháp luật về phòng, 
chống ma túy; quản lý chặt 
chẽ, ngăn chặn thành viên 
trong gia đình tham gia tệ 

nạn ma túy.

2. Thực hiện đúng chỉ 
định của thầy thuốc về 

sử dụng thuốc gây 
nghiện, thuốc hướng 
thần để chữa bệnh.

3. Đấu tranh với các 
hành vi trái phép về 

ma túy của thân 
nhân và của người 

khác.

4. Tham gia, hỗ trợ hoạt 
động cai nghiện ma túy tại 
các cơ sở cai nghiện và tại 
cộng đồng; theo dõi, giúp 
đỡ người đã cai nghiện ma 
túy hòa nhập cộng đồng; 
phòng, chống tái nghiện.

Cá nhân và 
gia đình có 
trách nhiệm

Nghiêm cấm các hành vi sau đây: 

1. Trồng cây có chứa chất ma túy. 

2. Sản xuất, tàng trữ, vận chuyển, bảo quản, mua bán, 

phân phối, giám định, xử lý, trao đổi, xuất khẩu, nhập 

khẩu, quá cảnh, nghiên cứu trái phép hoặc chiếm đoạt 

chất ma túy, tiền chất, thuộc gây nghiện, thuốc hướng 

thần. 

3. Sử dụng, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy; 

xúi giục, cưỡng bức, lôi kéo, chứa chấp, hỗ trợ việc 

sử dụng trái phép chấp ma túy. 

4. Sản xuất, tàng trữ, vận chuyển, mua bán phương 

tiện, dụng cụ dùng vào việc sản xuất, sử dụng trái 

phép chất ma túy. 

5.  Hợp pháp hóa tiền, tài sản do phạm tội về ma túy. 

6.  Chống lại hoặc cản trở việc cai nghiện ma túy. 

7.  Trả thù hoặc cản trở người có trách nhiệm hoặc 

người tham gia phòng, chống ma túy. 

8.  Lợi dụng chức vụ, quyền hạn, nghề nghiệp để vi 

phạm pháp luật về phòng, chống ma túy. 

9.  Các hành vi trái phép khác về ma túy. 
 

Xử lý hành chính đối với hành vi  

sử dụng trái phép chất ma túy 

Phạt cảnh cáo 
hoặc phạt tiền

•Từ 500.000 
đồng đến 
1.000.000 
đồng.

Giáo dục tại xã, 
phường, thị trấn

•Người nghiện 
ma túy từ đủ 
18 tuổi trở 
lên có nơi cư 
trú ổn định.

Đưa vào cơ sở cai 
nghiện bắt buộc

• Người nghiện 
ma túy từ đủ 18 
tuổi trở lên đã bị 
áp dụng biện 
pháp giáo dục tại 
xã, phường, thị 
trấn mà vẫn còn 
nghiện hoặc 
chưa bị áp dụng 
biện pháp này 
nhưng không có 
nơi cư trú ổn 
định.

Tội sản xuất trái phép chất ma túy

•Mức phạt cao nhất:  phạt tù 20 năm, tù chung thân hoặc 
tử hình.

Tội tàng trữ trái phép chất ma túy

•Mức phạt cao nhất: phạt tù từ 15 năm đến 20 năm hoặc tù 
chung thân.

Tội vận chuyển trái phép chất ma túy

•Mức phạt cao nhất: phạt tù 20 năm, tù chung thân hoặc tử 
hình.

Tội mua bán trái phép chất ma túy

•Mức phạt cao nhất: phạt tù 20 năm, tù chung thân hoặc tử 
hình.

Tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy

•Mức phạt cao nhất: phạt tù 20 năm hoặc tù chung thân.

Một số tội phạm về ma túy 



 
 

 

 

 

Những hoạt động bảo vệ môi trường 
được khuyến khích

• Truyền thông, giáo dục và vận động mọi người 
tham gia bảo vệ môi trường, giữ gìn vệ sinh môi 
trường, bảo vệ cảnh quan thiên nhiên và đa dạng 
sinh học.

• Bảo vệ, sử dụng hợp lý và tiết kiệm tài nguyên 
thiên nhiên.

• Giảm thiểu, thu gom, tái sử dụng và tái chế chất 
thải.

• Hoạt động ứng phó với biến đổi khí hậu; phát triển, 
sử dụng năng lượng sạch, năng lượng tái tạo; giảm 
thiểu phát thải khí gây hiệu ứng nhà kính, phá hủy 
tầng ô-dôn.

• Đăng ký cơ sở, sản phẩm thân thiện với môi 
trường; sản xuất, kinh doanh, tiêu dùng sản phẩm 
thân thiện với môi trường.

• Nghiên cứu khoa học, chuyển giao, ứng dụng công 
nghệ xử lý, tái chế chất thải, công nghệ thân thiện 
với môi trường.

• Đầu tư xây dựng cơ sở sản xuất thiết bị, dụng cụ 
bảo vệ môi trường; cung cấp dịch vụ bảo vệ môi 
trường; thực hiện kiểm toán môi trường; tín dụng 
xanh; đầu tư xanh.

• Bảo tồn và phát triển nguồn gen bản địa; lai tạo, 
nhập nội các nguồn gen có giá trị kinh tế và có lợi 
cho môi trường.

• Xây dựng thôn, làng, ấp, bản, buôn, phum, sóc, khu 
dân cư thân thiện với môi trường.

• Phát triển các hình thức tự quản và tổ chức hoạt 
động dịch vụ giữ gìn vệ sinh môi trường của cộng 
đồng dân cư.

• Hình thành nếp sống, thói quen giữ gìn vệ sinh môi 
trường, xóa bỏ hủ tục gây hại đến môi trường.

• Đóng góp kiến thức, công sức, tài chính cho hoạt 
động bảo vệ môi trường; thực hiện hợp tác công tư 
về bảo vệ môi trường.

Những hành vi bị nghiêm cấm

• Phá hoại, khai thác trái phép nguồn tài nguyên thiên nhiên.

• Khai thác nguồn tài nguyên sinh vật bằng phương tiện, công 
cụ, phương pháp hủy diệt, không đúng thời vụ và sản lượng 
theo quy định của pháp luật.

• Khai thác, kinh doanh, tiêu thụ các loài thực vật, động vật 
hoang dã thuộc danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu 
tiên bảo vệ do cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định.

• Vận chuyển, chôn lấp chất độc, chất phóng xạ, chất thải và 
chất nguy hại khác không đúng quy trình kỹ thuật về bảo vệ 
môi trường.

• Thải chất thải chưa được xử lý đạt quy chuẩn kỹ thuật môi 
trường; các chất độc, chất phóng xạ và chất nguy hại khác 
vào đất, nguồn nước và không khí.

• Đưa vào nguồn nước hóa chất độc hại, chất thải, vi sinh vật 
chưa được kiểm định và tác nhân độc hại khác đối với con 
người và sinh vật.

• Thải khói, bụi, khí có chất hoặc mùi độc hại vào không khí; 
phát tán bức xạ, phóng xạ, các chất ion hóa vượt quá quy 
chuẩn kỹ thuật môi trường.

• Gây tiếng ồn, độ rung vượt quá quy chuẩn kỹ thuật môi 
trường.

• Nhập khẩu, quá cảnh chất thải từ nước ngoài dưới mọi hình 
thức.

• Nhập khẩu, quá cảnh động vật, thực vật chưa qua kiểm 
dịch; vi sinh vật ngoài danh mục cho phép.

• Sản xuất, kinh doanh sản phẩm gây nguy hại cho con người, 
sinh vật và hệ sinh thái; sản xuất, sử dụng nguyên liệu, vật 
liệu xây dựng chứa yếu tố độc hại vượt quá quy chuẩn kỹ 
thuật môi trường.

• Phá hoại, xâm chiếm trái phép di sản thiên nhiên, khu bảo 
tồn thiên nhiên.

• Xâm hại công trình, thiết bị, phương tiện phục vụ hoạt động 
bảo vệ môi trường.

• Hoạt động trái phép, sinh sống ở khu vực được cơ quan nhà 
nước có thẩm quyền xác định là khu vực cấm do mức độ đặc 
biệt nguy hiểm về môi trường đối với con người.

• Che giấu hành vi hủy hoại môi trường, cản trở hoạt động 
bảo vệ môi trường, làm sai lệch thông tin dẫn đến gây hậu 
quả xấu đối với môi trường.



 

 

 

 

 


