
UBND TỈNH AN GIANG 

SỞ Y TẾ 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:           /SYT-NVY 

V/v xác định tình trạng nghiện ma túy 

An Giang, ngày  01  tháng 04 năm 2022 

   Kính gửi:  

        - Sở Lao động-Thương binh và Xã hội; 

        - Bệnh viện đa khoa tuyến tỉnh; 

        - Trung tâm Y tế huyện, thành phố; 

        - Cơ sở điều trị Methadone Tân Châu. 

          

 Sở Y tế nhận được Công văn số 678/SLĐTBXH-PCTNXH ngày 

25/03/2022 của Sở Lao động-Thương binh và Xã hội về việc xác định tình trạng 

nghiện theo Nghị định số 109/2021/NĐ-CP của Chính phủ. Về việc này, Sở Y tế 

có ý kiến như sau: 

 1. Năm 2016 và 2018, Sở Y tế đã tổ chức 02 lớp tập huấn về chẩn đoán và 

xác định tình trạng nghiện ma túy cho cán bộ y tế đang công tác tại các cơ sở y 

tế cộng lập trên địa bàn tỉnh. Do đó, về chuyên môn các cán bộ y tế này đủ điều 

kiện để thực việc chẩn đoán và xác định tình trạng nghiện ma túy. 

 2. Căn cứ Nghị định số 09/2021/NĐ-CP ngày 08/12/2021 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.  

 - Tại  Điều 2. Địa điểm xác định tình trạng nghiện ma túy, quy định: 

 “1. Người tự nguyện xác định tình trạng nghiện ma túy tự lựa chọn cơ sở 

y tế đủ điều kiện thực hiện xác định tình trạng nghiện ma túy. 

 2. Địa điểm xác định tình trạng nghiện ma túy đối với người được đề nghị 

xác định tình trạng nghiện ma túy thuộc các trường hợp quy định tại điểm a, b, c 

và d Khoản 1 Điều 27 Luật Phòng, chống ma túy thực hiện như sau: 

 a) Địa điểm xác định tình trạng nghiện ma túy được thực hiện tại nơi tạm 

giữ hành chính đối với người bị tạm giữ theo thủ tục hành chính quy định tại 

Luật xử lý vi phạm hành chính; 

 b) Địa điểm xác định tình trạng nghiện ma túy được thực hiện tại cơ sở y 

tế đủ điều kiện hoặc địa điểm do cơ quan công an đề nghị xác định tình trạng 

nghiện ma túy thống nhất với cơ sở y tế lựa chọn đối với người không bị tạm giữ 

theo thủ tục hành chính. Cơ quan công an có trách nhiệm phối hợp với cơ sở y 

tế bảo đảm đủ các điều kiện cần thiết cho việc thực hiện xác định tình trạng 

nghiện ma túy tại địa điểm được lựa chọn”. 

 - Tại khoản 2, Điều 6. Hồ sơ, trình tự, thủ tục xác định tình trạng nghiện 

ma túy đối với người bị tạm giữ hành chính được đề nghị xác định tình trạng 

nghiện ma túy tại nơi tạm giữ không có cơ sở y tế đủ điều kiện, quy định: 
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 “2. Trình tự, thủ tục xác định tình trạng nghiện ma túy: 

 a) Cơ quan công an gửi hồ sơ gồm: giấy đề nghị xác định tình trạng 

nghiện ma túy, bản sao phiếu kết quả xét nghiệm chất ma túy trong cơ thể, bản 

tóm tắt lý lịch, bản sao quyết định tạm giữ người theo thủ tục hành chính đến cơ 

sở y tế đủ điều kiện được cơ quan có thẩm quyền chỉ định thực hiện xác định 

tình trạng nghiện ma túy trên địa bàn; 

 b) Trong thời hạn 24 giờ kể từ khi nhận được hồ sơ của cơ quan công an, 

cơ sở y tế có trách nhiệm cử cán bộ y tế đến nơi tạm giữ để thực hiện nhiệm vụ”; 

 - Tại khoản 2, Điều 7. Hồ sơ, trình tự, thủ tục xác định tình trạng nghiện 

ma túy đối với người không bị tạm giữ theo thủ tục hành chính, quy định: 

 “2. Trình tự, thủ tục xác định tình trạng nghiện ma túy đối với trường hợp 

địa điểm là cơ sở y tế đủ điều kiện xác định tình trạng nghiện ma túy: 

 a) Cơ quan công an gửi hồ sơ gồm: giấy đề nghị xác định tình trạng 

nghiện ma túy, bản sao phiếu kết quả xét nghiệm chất ma túy trong cơ thể, bản 

tóm tắt lý lịch và chuyển người được đề nghị xác định tình trạng nghiện ma túy 

đến cơ sở y tế đủ điều kiện xác định tình trạng nghiện ma túy; 

 b) Cơ sở y tế lập bệnh án và thực hiện việc xác định tình trạng nghiện ma 

túy theo hướng dẫn chuyên môn của Bộ Y tế. Cơ quan công an nơi gửi hồ sơ có 

trách nhiệm phối hợp với cơ sở y tế bảo đảm an ninh, an toàn trong toàn bộ quá 

trình xác định tình trạng nghiện ma túy;…” 

 Theo các quy định trên, tùy vào đối tượng cần xác định tình trạng nghiện 

ma túy mà tổ chức địa điểm để xác định tình trạng nghiện ma túy cho phù hợp. Cá 

nhân, tổ chức có đề nghị xác định tình trạng nghiện ma túy liên hệ với các Bệnh 

viện đa khoa tuyến tỉnh, Trung tâm Y tế huyện, thành phố và các Cơ sở điều trị 

Methadone, gồm: Long Xuyên, Châu Đốc, Tân Châu để thực hiện theo quy định. 

 Ngày 31/03/2022, Bộ Y tế đã tập huấn Nghị định số 109/2021/NĐ-CP và 

Thông tư số 18/2021/TT-BYT, Sở Y tế sẽ phối hợp với các ngành tổ chức tập 

huấn lại cho các cán bộ y tế trong toàn tỉnh (kể cả tuyến xã) để thực hiện theo 

quy định. 

 3. Đề nghị các bệnh viện tuyến tỉnh, Trung tâm Y tế huyện, thị, thành phố 

phố hợp lực lượng Công an và các đơn vị có liên quan thực hiện theo quy định.  

 Trân trọng kính chào./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lưu: VT, NVY. 

 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Trần Quang Hiền 
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