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Số: 1133/SYT-NVY 

V/v phối hợp tiếp nhận người 

nghiện ma túy, tổ chức cai nghiện 

và phòng, chống dịch COVID-19 

tại cơ sở điều trị, cai nghiện 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

An Giang, ngày 07 tháng 05 năm 2020 

 

    Kính gửi:  

         - Sở Lao động – Thương binh và Xã hội; 

         - Trung tâm Y tế huyện, thị, thành phố. 

     

 Sở Y tế nhận được Công văn số 934/SLĐTBXH-PCTNXH ngày 28/04/2020 

của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội về việc phối hợp tiếp nhận người nghiện 

ma túy, tổ chức cai nghiện và phòng, chống dịch COVID-19 tại Cơ sở điều trị, cai 

nghiện. Về việc này, Sở Y tế có ý kiến như sau: 

 1. Để thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại các Cơ sở 

điều trị, cai nghiện và tập huấn, hướng dẫn quy trình kiểm tra, sàng lọc để phát 

hiện, xử lý đối với người nghi nhiễm, nhiễm COVID-19. Sở Y tế đề nghị Sở Lao 

động - Thương binh và Xã hội chỉ đạo các Cơ sở điều trị, cai nghiện phối hợp với 

Trung tâm Y tế huyện (nơi Cơ sở điều trị, cai nghiện đặt trụ sở) để thực hiện theo 

quy định.   

 2. Đề nghị Trung tâm Y tế huyện, thị, thành phố phối hợp, hướng dẫn các 

Cơ sở điều trị, cai nghiện thực hiện các biện pháp đảm bảo vệ sinh, an toàn thực 

phẩm, phòng chống dịch bệnh COVID-19; hỗ trợ lực lượng Công an trong việc 

kiểm tra, xét nghiệm, để xác định đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy, phục 

vụ cho công tác lập hồ sơ quản lý theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Công 

văn số 416/UBND-KGVX ngày 23/04/2020.  

  Trân trọng kính chào./. 

 

 

 Nơi nhận: 
- Như trên; 

- BGĐ Sở Y tế; 

- Lưu: VT, NVY. 
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