
UBND TỈNH HẢI DƯƠNG
SỞ Y TẾ

 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
                Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:           /SYT-NVY Hải Dương, ngày       tháng 6  năm 2022
V/v đảm bảo hoạt động điều trị 

nghiện các chất dạng thuốc phiện 
bằng thuốc thay thế

Kính gửi: Các cơ sở điều trị nghiện các CDTP bằng thuốc thay thế.

Thực hiện Luật Phòng, chống ma túy số 73/2021/QH14 ngày 30/03/2021, 
Sở Y tế đề nghị lãnh đạo các đơn vị có triển khai hoạt động điều trị nghiện các 
chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế (sau đây gọi tắt là Cơ sở điều trị 
Methadone) thực hiện một số nội dung sau:

1) Phối hợp với công an các đơn vị, địa phương triển khai xác định tình 
trạng nghiện ma túy theo đúng hướng dẫn tại Thông tư số 18/2021/TT-BYT ngày 
16/11/2021 của Bộ Y tế quy định tiêu chuẩn chẩn đoán và quy trình chuyên môn 
để xác định tình trạng nghiện ma túy.

2) Đảm bảo các hoạt động chuyên môn theo đúng quy định tại Nghị định 
số 90/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định về điều trị nghiện các 
chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế.

3) Gửi danh sách người tham gia điều trị cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp 
xã nơi cư trú trong các trường hợp sau:

- Có kết quả xét nghiệm ma túy dương tính theo quy định tại điểm 2, khoản 
1, điều 22 Luật Phòng, chống ma túy.

- Chấm dứt điều trị theo quy định tại Điều 10, Nghị định số 90/2016/NĐ-CP.
Yêu cầu Giám đốc các đơn vị nghiêm túc chỉ đạo thực hiện, trong quá trình 

triển khai nếu phát sinh khó khăn, vướng mắc đề nghị liên hệ với Phòng Nghiệp 
vụ Y, Sở Y tế để phối hợp thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- UBND tỉnh (để b/c);
- Công an tỉnh;
- Sở LĐ,TB&XH;             (để p/hợp)
- UBND huyện/TX/TP;
- Lưu VT, NVY.

KT.GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Nguyễn Thị Trung Chính
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