
UBND TỈNH CAO BẰNG 

SỞ Y TẾ 
 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:             /SYT-NV          Cao Bằng, ngày       tháng 7 năm 2022 
V/v chỉ định cơ sở đủ điều kiện xác 

định tình trạng nghiện ma túy theo 

Nghị định 109/2021/NĐ-CP ngày 

08/12/2021 

  

 

 

Kính gửi: 

  

 

 

- Công An tỉnh Cao Bằng; 

- Sở Lao động Thương binh và Xã hội; 

 
 

Căn cứ Nghị định 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. 

Sau khi xem xét báo cáo các điều kiện về nhân sự, cơ sở vật chất, trang 

thiết bị bảo đảm để thực hiện được quy trình chuyên môn xác định tình trạng 

nghiện ma túy, phù hợp với hình thức tổ chức, phạm vi hoạt động chuyên môn 

của chuyên khoa quy định tại Điều 3 Nghị định số 109/2021/NĐ-CP ngày 

8/12/2021 của Chính phủ của các đơn vị (gửi kèm theo công văn này). 

Sở Y tế chỉ định Trung tâm Y tế Thành phố, Trung tâm Y tế huyện 

Nguyên Bình, Trung Tâm Y tế huyện Thạch An là cơ sở đủ điều kiện 

xác định tình trạng nghiện ma túy theo quy định tại Điều 3, Nghị định số 

109/2021/NĐ-CP ngày 8/12/2021 của Chính phủ. 

Sở Y tế trân trọng thông báo./. 

 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- UBND tỉnh (báo cáo); 

- UBND huyện, thành phố; 

- Công An các huyện, thành phố; 

- Giám đốc Sở Y tế; 

- Các Phó Giám đốc Sở Y tế; 

- Các phòng thuộc Sở Y tế; 

- Các đơn vị trực thuộc Sở Y tế; 

- Trang thông tin điện tử của Sở Y tế; 

- Lưu: VT, NV. 

 

 

 

 

 

 

 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 
 

 

 

 

 

 

Nông Văn Thánh 
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