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Thừa Thiên Huế, ngày 21 tháng 4 năm 2022 

 

   Kính gửi:  

- Công an tỉnh; 

- Bệnh viện Tâm thần Huế; 

- Trung tâm Y tế các huyện, thị xã, thành phố Huế. 

 

Thực hiện Công văn số 556/BYT- AIDS ngày 09/02/2022 của Bộ Y tế về 

việc triển khai thực hiện Nghị định 109/2021/NĐ-CP của Chính phủ quy định cơ 

sở y tế đủ điều kiện xác định tình trạng nghiện ma túy và hồ sơ, trình tự; thủ tục 

xác định tình trạng nghiện ma túy (sau đây gọi tắt là Nghị định 109/2021/NĐ-

CP). Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2022, trong đó 

Bộ Y tế yêu cầu Sở Y tế phải công bố danh sách các cơ sở y tế đủ điều kiện xác 

định tình trạng nghiện ma túy trên cổng thông tin điện tử của ngành. 

Theo quy định tại Nghị định 109/2021/NĐ-CP: 

- Cơ sở y tế thực hiện xác định tình trạng nghiện ma túy là cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh có giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh với phạm vi 

hoạt động chuyên môn khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa nội hoặc chuyên 

khoa tâm thần hoặc điều trị hỗ trợ cai nghiện ma túy hoặc điều trị nghiện các 

chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế; cơ sở giám định pháp y tâm thần. 

-  Bác sỹ xác định tình trạng nghiện ma túy phải có chứng chỉ hành nghề 

khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa tâm thần hoặc đa khoa hoặc chuyên khoa 

nội hoặc chuyên khoa y học cổ truyền. Trường hợp bác sỹ có chứng chỉ hành 

nghề khám bệnh, chữa bệnh đa khoa hoặc chuyên khoa nội hoặc chuyên khoa y 

học cổ truyền thì phải có chứng nhận đã hoàn thành khóa tập huấn về xác định 

tình trạng nghiện ma túy do cơ sở có chức năng đào tạo cấp. 

- Y sỹ có chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh được cấp trước ngày 

Nghị định này có hiệu lực thi hành, đang làm công việc xác định tình trạng 

nghiện ma túy được tiếp tục thực hiện việc xác định tình trạng nghiện ma túy. 

Sau khi rà soát các điều kiện được quy định tại Nghị định số 109/NĐ-CP, 

hiện nay tỉnh Thừa Thiên Huế có 141 cơ sở y tế đủ điều kiện xác định tình trạng 

nghiện ma túy trên tổng số 154 cơ sở y tế, cụ thể: 

- Tổng số cơ sở y tế tuyến tỉnh: 04, số cơ sở đủ điều kiện: 04 

- Tổng số cơ sở y tế tuyến huyện: 09, số cơ sở đủ điều kiện: 09 

- Tổng số cơ sở y tế tuyến xã: 141, số cơ sở đủ điều kiện: 128, chưa đủ điều 

kiện: 13. 
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Tổng số cán bộ y tế đủ điều kiện tham gia xác định tình trạng nghiện ma túy ở 

141 cơ sở là 214 người, trong đó có 179 Bác sỹ và 35 Y sỹ (Phụ lục đính kèm). 

Để đảm bảo công tác xác định tình trạng nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh, 

Sở Y tế đề nghị: 

- Đối với Công an tỉnh:  

+ Khi cần xác định tình trạng nghiện ma túy cho những đối tượng ở các 

xã/phường/ thị trấn chưa đủ điều kiện thì chuyển đối tượng lên Trung tâm y tế 

huyện, thị xã, thành phố để xác định. 

+ Hằng năm cấp kinh phí cho Sở Y tế để tổ chức các lớp đào tạo, đào tạo 

bổ sung cho cán bộ y tế về xác định tình trạng nghiện ma túy nhằm đảm bảo 

mạng lưới, nhân lực khi có yêu cầu phối hợp xác định tình trạng nghiện ma túy. 

- Bệnh viện Tâm thần Huế:  

+ Theo dõi mạng lưới xác định tình trạng nghiện ma túy của tỉnh. 

+ Lập kế hoạch đào tạo hằng năm, đảm bảo 100% cơ sở y tế các tuyến đủ 

điều kiện xác định tình trạng nghiện ma túy, ưu tiên cho những người chưa được 

đào tạo hoặc đã được đào tạo nhưng thời gian đào tạo trên 2 năm. 

- Trung tâm Y tế các huyện/thị xã/thành phố có nhiệm vụ cử bác sỹ ở các 

cơ sở y tế đang quản lý (Trung tâm Y tế và Trạm Y tế) tham dự lớp đào tạo do 

Sở Y tế tổ chức hằng năm, đảm bảo luôn duy trì 100% Trung tâm Y tế và Trạm 

Y tế đủ điều kiện xác định tình trạng nghiện ma túy. 

- Tất cả các cơ sở y tế đủ điều kiện phải phối hợp tham gia xác định tình 

trạng nghiện ma túy khi có yêu cầu của các cơ quan chức năng. 

Sở Y tế xin thông báo và đề nghị các đơn vị phối hợp triển khai, thực 

hiện./. 

 
 Nơi nhận: 
- Như trên (phối hợp); 

- Cục PC HIV/AIDS (báo cáo); 

- Bệnh viện đa khoa tuyến tỉnh; 

- Bệnh xá Công an tỉnh; 

- Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh; 

- TYT các xã, phường, thị trấn; 
- Lưu: VT, NVY. 

KT.GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Lê Viết Bắc 
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Phụ lục 

BẢNG TỔNG HỢP  

CÁC CƠ SỞ Y TẾ ĐỦ ĐIÊU KIỆN XÁC ĐỊNH TÌNH TRẠNG NGHIỆN MA TÚY   
 

TT Tên đơn vị 

Tổng số cơ sở 

Cơ sở  Tổng số 

cơ sở 

đủ điều 

kiện 

XĐTT 

nghiên 

ma túy 

Đủ điều 

kiện 

Chưa  đủ 

điều kiện 

BV TYT T.Số BV TYT BV TYT 

1 TTYT thành phố Huế 1 36 37 1 29  7 30 

2 TTYT thị xã Hương Thủy 1 10 11 1 8  2 9 

3 TTYT thị xã Hương Trà 1 9 10 1 9   10 

4 TTYT huyện A Lưới 1 18 19 1 18   19 

5 TTYT huyện Nam Đông 1 10 11 1 9  1 10 

6 TTYT huyện Phú Lộc 1 17 18 1 17   18 

7 TTYT huyện Phú Vang 1 14 15 1 13  1 14 

8 TTYT huyện Phong Điền 1 16 17 1 15  1 16 

9 TTYT huyện Quảng Điền 1 11 12 1 10  1 11 

10 Bệnh viện Tâm thần 1  1 1    1 

11 Bệnh viện ĐK Bình Điền 1  1 1    1 

12 Trung tâm Kiểm soát 

bệnh tật 
1  1 1    1 

13 Bệnh xá công an tỉnh 1  1 1    1 

 Cộng 13 141 154 13 128 0 13 141 

Tổng số cơ sở: 154, số cơ sở đủ điều kiện: 141, số cơ sở chưa đủ điều kiện: 13 

Trong đó: 

- Số cơ sở y tế tuyến tỉnh:     04  đủ điều kiện:   04 

- Số cơ sở y tế tuyến huyện:  09  đủ điều kiện:   09 

- Số cơ sở y tế tuyến xã:      141  đủ điều kiện: 128  chưa đủ điều kiện: 13 

 

13 TYT chưa đủ điều kiện gồm: 

+ An Cựu, Hương Hồ, Hương Phong, Thủy Bằng, Thủy Vân, Phước Vĩnh, Hương 

Long (Tp Huế); Thủy Châu (TX Hương Thủy), Phú Gia (huyện Phú Vang) và Quảng 

Thái (huyện Quảng Điền): do cán bộ y tế chưa được tập huấn về xác định tình trạng 

nghiện ma túy. 

+ Thủy Thanh (TX Hương Thủy), Thị trấn Khe tre (huyện Nam Đông), Điền Hải 

(huyện Phong Điền): đã được tập huấn nhưng không thuộc đối tượng được xác định 

tình trạng nghiện ma túy (Bác sỹ, y sỹ hệ dự phòng). 

Hiện có 214 cán bộ y tế đủ điều kiện tham gia xác định tình trạng nghiện ma túy, trong 

đó có 179 Bác sỹ và 35 Y sỹ./. 
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