
  UBND TP CẦN THƠ      CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

            SỞ Y TẾ                 Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc 
                                                                      

         Số: 1644/SYT-QLHNYD                     Cần Thơ, ngày 12 tháng 6 năm 2017    

  V/v Công bố cơ sở đủ điều kiện 

điều trị nghiện các chất dạng thuốc 

      phiện bằng thuốc thay thế. 
 

 Kính gửi: Trung tâm Y tế dự phòng quận Thốt Nốt, 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 11 tháng 5 năm 2017 của Trung tâm Y tế dự 

phòng quận Thốt Nốt, thành phố Cần Thơ về việc công bố đủ điều kiện điều trị 

nghiện chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế; 

- Căn cứ Biên bản ngày 29/5/2017 đánh giá cơ sở cấp phát thuốc 

Methadone - công bố đủ điều kiện cấp phát thuốc Methadone tại Trung tâm Y 

tế dự phòng quận Thốt Nốt, thành phố Cần Thơ; 

 Sở Y tế có ý kiến như sau: 

Trung tâm Y tế dự phòng quận Thốt Nốt, thành phố Cần Thơ đã hoàn 

thiện hồ sơ và các nội dung góp ý theo biên bản đánh giá của Sở Y tế, đủ điều 

kiện thực hiện cơ sở điều trị nghiện chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế tại 

địa điểm Trung tâm Y tế dự phòng quận Thốt Nốt; 

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

bằng thuốc thay thế của Trung tâm Y tế dự phòng quận Thốt Nốt, thành phố Cần 

Thơ. Đăng công bố trên website của Sở y tế và Tờ tin sức khỏe của ngành và 

theo phiếu tiếp nhận đính kèm 

Trung tâm Phòng chống HIV/AIDS hỗ trợ kỹ thuật trong việc cấp phát 

thuốc Methadone tại Trung tâm Y tế dự phòng quận Thốt Nốt. 

Nhận được công văn đề nghị thủ trưởng các đơn vị phối hợp triển khai 

thực hiện./. 
 

 Nơi nhận:                                        KT.GIÁM ĐỐC  

-  Như trên;        PHÓ GIÁM ĐỐC 

- Trung tâm PC HIV/AIDS; 

- Trung tâm TTGDSK (đăng tin/website);                  

-  Phòng NVY, Thanh tra; 

-  Lưu: VT, QLHNYD.             

                                                                                    Cao Minh Chu 
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