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Kính gửi: Cơ sở cai nghiện ma túy thuộc Sở LĐ-TB-XH thành phố Cần Thơ. 
 

- Căn cứ Nghị định 90/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Thủ tướng 

Chính phủ quy định về điều trị các dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế; 

- Theo đơn đề nghị ngày 08 tháng 11 năm 2018 của Cơ sở cai nghiện ma túy 

thuộc Sở LĐ-TB-XH thành phố Cần Thơ về việc công bố đủ điều kiện điều trị nghiện 

chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế khi có Quyết định số 2026/QĐ-UBND 

ngày 10 tháng 8 năm 2018 của UBND thành phố Cần Thơ v/v đổi tên Trung tâm 

Chữa bệnh – Giáo dục Lao động xã hội và Quản lý sau cai nghiện thành phố Cần Thơ 

trực thuộc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội thành Cơ sở cai nghiện ma túy 

thành phố Cần Thơ trực thuộc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội; 

Sở Y tế có ý kiến như sau: 

Trung tâm Chữa bệnh – Giáo dục Lao động xã hội và Quản lý sau cai nghiện thành 

phố Cần Thơ trực thuộc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội được Sở Y tế ra văn 

bản số 3035/SYT-QLHNYD ngày 11/10/2016 v/v công bố cơ sở đủ điều kiện điều trị 

nghiện chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế; 

Nay, Sở Y tế công bố Hồ sơ đủ điều kiện điều trị nghiện chất dạng thuốc phiện 

bằng thuốc thay thế của Cơ sở cai nghiện ma túy thành phố Cần Thơ trực thuộc Sở 

Lao động – Thương binh và Xã hội. Đăng công bố trên website của Sở Y tế và Tờ tin 

sức khỏe của ngành và theo Quyết định số 2026/QĐ-UBND đính kèm; 

Trung tâm Phòng chống HIV/AIDS điều phối hỗ trợ kỹ thuật cho Cơ sở cai nghiện 

ma túy thành phố Cần Thơ trực thuộc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội. 

Nhận được công văn đề nghị thủ trưởng các đơn vị phối hợp triển khai thực hiện./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

-  Trung tâm PC HIV/AIDS (hỗ trợ); 

-  Trung tâm CDC (đăng tin/website); 

-  Phòng NVY,Thanh tra (để biết);  

-  Lưu: VT, QLHNYD. 
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