
SỞ Y TẾ TỈNH BÌNH ĐỊNH 

TTYT TX HOÀI NHƠN 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:             /TTYT-KHNV Hoài Nhơn, ngày       tháng 7 năm 2022 

V/v công bố cơ sở đủ điều kiện 

thực hiện việc xác định tình trạng 

nghiện ma túy theo quy định tại 

Nghị định số 109/2021/NĐ-CP 

 

 

Kính gửi: Sở Y tế Bình Định. 

 

Căn cứ quy định tại Điều 3 Nghị định số 109/2021/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, 

Thực hiện Công văn số 556/BYT-AIDS ngày 09/02/2022 của Bộ Y tế về 

việc triển khai thực hiện Nghị định số 109/2021/NĐ-CP 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, 

Trung tâm Y tế thị xã Hoài Nhơn đã hoàn thành hồ sơ công bố cơ sở y tế đủ 

điều kiện xác định tình trạng nghiện ma túy tại Trung tâm Y tế và các Trạm Y tế 

trực thuộc như sau: 

- Công văn đề nghị công bố đủ điều kiện xác định tình trạng nghiện ma túy; 

- Bản sao Giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh (Phụ lục 1); 

- Văn bản phân công bác sỹ xác định tình trạng nghiện ma túy (Đính kèm); 

- Bản sao Chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh (Phụ lục 2); 

- Bản sao Giấy chứng nhận đã hoàn thành khóa tập huấn về xác định tình 

trạng nghiện ma túy do cơ sở có chức năng đào tạo cấp (bắt buộc đối với trường 

hợp bác sỹ có chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh đa khoa hoặc chuyên 

khoa nội hoặc chuyên khoa y học cổ truyền) (Phụ lục 3); 

- Bản mô tả cơ sở vật chất, trang thiết bị thực hiện quy trình chuyên môn xác 

định tình trạng nghiện ma túy tại Trung tâm Y tế (Phụ lục 4a) và các Trạm Y tế 

trực thuộc (Phụ lục 4b). 

Trung tâm Y tế thị xã Hoài Nhơn kính gửi hồ sơ đề nghị về Sở Y tế để xem 

xét, công bố theo quy định./.  

 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lãnh đạo TTYT; 

- Trang TTĐT TTYT; 

- Lưu: VT, KHNV. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Trần Hữu Vinh 
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