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       Số:        /BC - TTYT 

        V/v rà soát các điều kiện về nhân sự, 

cơ sở vật chất, trang thiết bị đảm bảo thực 

hiện quy trình chuyên môn xác định tình 

trạng nghiện ma túy. 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

            Độc lập - Tự do – Hạnh phúc 

  

     Thạch An, ngày       tháng 9 năm 2022 

 

 

 

Kính gửi: Sở Y tế Cao Bằng 

 

 Căn cứ Nghị định số 109/NĐ-CP ngày 08 tháng 12 năm 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 686/SYT-NV ngày 11 tháng 2 năm 2022 của Sở Y tế 

Cao Bằng về việc triển khai thực hiện Nghị định số 109/NĐ-CP ngày 08 tháng 12 

năm 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 3595/SYT-NV ngày 02 tháng 8 năm 2022 của Sở Y tế 

Cao Bằng về việc tiếp tục rà soát lại nhân lực, cơ sở vật chất, trang thiết bị nộp hồ sơ đủ 

điều kiện xác định tình trạng nghiện ma túy và cai nghiện ma túy. 

Sau khi tiến hành rà soát các điều kiện để xác định tình trạng nghiện ma túy được 

quy định tại Điều 3, Nghị định 109/NĐ-CP ngày 08 tháng 12 năm 2021 của Chính 

phủ, của các Trạm Y tế xã, thị trấn thuộc Trung tâm y tế huyện Thạc An; 3/14 trạm 

y tế xã, thị trấn đủ điều kiện xác định tình trạng nghiện ma túy cho các đối tượng quy 

định tại điểm a, b, c và d khoản 1, Điều 27 Luật phòng, chống ma túy, cụ thể như sau: 

I.  Trạm Y tế xã Canh Tân 

1.  Tên cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: 

Trạm Y tế xã Canh Tân 

Địa chỉ: Xóm Tân Thành, xã Canh Tân, huyện Thạch An, tỉnh Cao Bằng. 

Giấy phép hoạt động số:196/CB-GPHĐ do Sở Y tế Cao Bằng cấp ngày 16 tháng 

12 năm 2021 



Người chịu trách nhiệm chuyên môn kỹ thuật: Bác sỹ Trần Tố Uyên. 

Phạm vi hoạt động chuyên môn: Thực hiện các kỹ thuật chuyên môn được Giám 

đốc Sở Y tế Cao Bằng phê duyệt. 

2.  Nhân lực xác định tinh trạng nghiện ma túy: 

Gồm 01 bác sĩ, đáp ứng các điều kiện, tiêu chuẩn theo Nghị định số 109/NĐ-CP 

ngày 08 tháng 12 năm 2021 của Chính phủ. (Phụ lục chi tiết kèm theo) 

3. Cơ sở vật chất, trang thiết bị: 

Đảm bảo để thực hiện quy trình chuyên môn xác định tình trạng nghiện ma túy, 

phù hợp với hình thức tổ chức và phạm vi hoạt động chuyên môn Trạm Y tế. 

II.  Trạm Y tế xã Quang Trọng 

1.  Tên cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: 

Trạm Y tế xã Quang Trọng. 

Địa chỉ: Xóm Pò Bẩu, xã Quang Trọng, huyện Thạch An, tỉnh Cao Bằng. 

Giấy phép hoạt động số: 227/CB-GPHĐ do Sở Y tế Cao Bằng cấp ngày 12 tháng 

4 năm 2022. 

Người chịu trách nhiệm chuyên môn kỹ thuật: Bác sỹ Nông Văn Hải. 

Phạm vi hoạt động chuyên thực: Thực hiện các kỹ thuật chuyên môn được Giám 

đốc Sở Y tế Cao Bằng phê duyệt. 

2.  Nhân lực xác định tinh trạng nghiện ma túy: 

Gồm 01 bác sĩ, đáp ứng các điều kiện, tiêu chuẩn theo Nghị định số 109/NĐ-CP 

ngày 08 tháng 12 năm 2021 của Chính phủ. (Phụ lục chi tiết kèm theo) 

3. Cơ sở vật chất, trang thiết bị: 

Đảm bảo để thực hiện quy trình chuyên môn xác định tình trạng nghiện ma túy, 

phù hợp với hình thức tổ chức và phạm vi hoạt động chuyên môn Trạm Y tế. 

III.  Trạm Y tế xã Đức Long 

1.  Tên cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: 

Trạm Y tế xã Đức Long 

Địa chỉ: Xóm Đoàn Kết, xã Đức Long, huyện Thạch An, tỉnh Cao Bằng. 



Giấy phép hoạt động số: 41/CB-GPHĐ do Sở Y tế Cao Bằng cấp ngày 28 tháng 

12 năm 2020 

Người chịu trách nhiệm chuyên môn kỹ thuật: Bác sỹ Tạ Quang Trường. 

Phạm vi hoạt động chuyên môn: thực hiện các kỹ thuật chuyên môn do Giám 

đốc Sở Y tế Cao Bằng phê duyệt. 

2.  Nhân lực xác định tinh trạng nghiện ma túy: 

Gồm 01 bác sĩ, đáp ứng các điều kiện, tiêu chuẩn theo Nghị định số 109/NĐ-CP 

ngày 08 tháng 12 năm 2021 của Chính phủ. (Phụ lục chi tiết kèm theo) 

3. Cơ sở vật chất, trang thiết bị: 

Đảm bảo để thực hiện quy trình chuyên môn xác định tình trạng nghiện ma túy, 

phù hợp với hình thức tổ chức và phạm vi hoạt động chuyên môn Trạm Y tế. 

Kính đề nghị Sở Y tế Cao Bằng xem xét, công bố cơ sở y tế đủ điều kiện xác 

định tình trạng nghiện ma túy theo quy định. 

Trung tâm y tế huyện Thạch An xin chân trọng cảm ơn./. 

Nơi nhận: 

- Như kính gửi; 

- Lưu: VT; KH-NV-ĐD-DS-TT&GDSK. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Nông Đình Doanh 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

DANH SÁCH VIÊN CHỨC THỰC HIỆN XÁC ĐỊNH TÌNH TRẠNG 

NGHIỆN MA TÚY TẠI 3 TRẠM Y TẾ XÃ, THỊ TRẤN THUỘC TRUNG 

TÂM Y TẾ HUYỆN THẠCH AN 

(Kèm theo Báo cáo số......./BC-TTYT ngày........tháng 9 năm 2022) 

 

STT Họ và tên Chức danh/chức 

vụ 

Số Chứng chỉ hành 

nghề 

Phạm vi hoạt 

động chuyên môn 

Đơn vị 

1 Trần Tố Uyên Bác sỹ đa khoa – 

Trưởng trạm y tế 

000578/CB-CCHN Khám chữ bệnh 

đa khoa 

TYT xã Canh Tân 

2 Nông Văn Hải Bác sỹ đa khoa – 

Trưởng trạm y tế 
002906/CB-CCHN Khám chữ bệnh 

đa khoa 
TYT xã Quang Trọng 

3 Tạ Quang Trường Bác sỹ đa khoa – 

Trưởng trạm y tế 

0001922/CB-CCHN Khám chữ bệnh 

đa khoa 

TTYT xã Đức Long 

 

 


		2022-09-23T10:20:04+0700


		2022-09-23T10:32:49+0700


		2022-09-23T10:32:49+0700


		2022-09-23T10:32:49+0700




