
  UBND THÀNH PHỐ CẦN THƠ 

                   SỞ Y TẾ 

             

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

Số: 3037 /SYT-NVY 
 

V/v Công bố danh sách cơ sở y tế đủ điều 

kiện xác định tình trạng nghiện ma túy và  

cai nghiện ma túy. 

     Cần Thơ, ngày 06 tháng 5 năm 2022 

              

 
Kính gửi:   

- Sở Lao động – Thương binh và Xã hội; 

- Công an thành phố Cần Thơ. 

 

 
Căn cứ Nghị định số 109/2021/NĐ-CP ngày 08 tháng 12 năm 2021 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. 

Căn cứ Thông tư số 18/2021/TT-BYT ngày 16 tháng 11 năm 2021 của Bộ Y 

tế Quy định tiêu chuẩn chẩn đoán và quy trình chuyên môn để xác định tình trạng 

nghiện ma túy. 

Căn cứ Công điện số 365/CĐ-TTg  ngày 26 tháng 4 năm 2022  của Chính 

phủ về việc Đôn đốc triển khai quyết liệt, hiệu quả công tác xác định tình trạng 

nghiện  ma túy và  cai nghiện ma túy theo Luật Phòng, chống ma túy năm 2021. 

Thực hiện Công văn số 1520/UBND-KGVX ngày 26 tháng 4  năm 2022  

của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ về việc triển khai quyết liệt, hiệu quả 

công tác xác định tình trạng nghiện  ma túy và  cai nghiện ma túy theo Luật Phòng, 

chống ma túy năm 2021;  

Ngày 29 tháng 4 năm 2022 Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Cần 

Thơ đã tổ chức lớp tập huấn xác định tình trạng nghiệm ma túy cho đội ngũ bác sĩ 

của các cơ sở khám, chữa bệnh trên địa bàn thành phố và cấp giấy chứng nhận cho 

các bác sĩ tham gia lớp tập huấn 

Sở Y tế Công bố cơ sở y tế đủ điều kiện xác định tình trạng nghiện ma túy 

theo Tờ trình số 559/TTr-KSBT ngày 04 tháng 05 năm 2022 của Trung tâm Kiểm 

soát bệnh tật về việc Chỉ định và Công bố cơ sở y tế đủ điều kiện xác định tình 

trạng nghiện ma túy. 

Nhận được công văn này, đề nghị lãnh đạo các đơn vị phối hợp thực hiện./.  

(Đính kèm: Tờ trình số 559/TTr-KSBT ngày 04 tháng 05 năm 2022 của 

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật) 

 
Nơi nhận:   
- Như trên;  

- Ban Giám đốc SYT;  

- Website SYT; 

-  Lưu: VT,  NVY. 

 

                 KT. GIÁM ĐỐC 

                PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Cao Hoàng Anh 
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