
UBND TỈNH LAI CHÂU 

SỞ Y TẾ 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:         /SYT-KHTC Lai Châu, ngày       tháng 8  năm 2021 

V/v tham gia ý kiến vào hồ sơ dự 

thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh 

về Quy định mức giá một số dịch 

vụ điều trị nghiện các chất dạng 

thuốc phiện bằng thuốc thay thế và 

mức hỗ trợ từ ngân sách Nhà nước 

cho các đối tượng chính sách tham 

gia điều trị nghiện các chất dạng 

thuốc phiện bằng thuốc thay thế tại 

các cơ sở điều trị của Nhà nước 

thuộc tỉnh Lai Châu 

 

                Kính gửi: 

 - Ủy ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Lai Châu; 

- Các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh  

- Các Sở: Tài chính, Tư pháp, Lao động Thương 

binh & Xã hội, Nội vụ, Kế hoạch & Đầu Tư, Thông 

tin & Truyền thông;  

- Bảo Hiểm xã hội tỉnh; 

- Công An tỉnh; 

- Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh; 

- Văn Phòng UBND tỉnh; 

- UBND các huyện, thành phố. 

Căn cứ Công văn số 2587/UBND-VX ngày 23/8/2021 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh Lai Châu về việc các nội dung tờ trình đề nghị của Sở Y tế với Ủy ban 

nhân dân tỉnh; 

Căn cứ Luật Phòng, chống nhiễm vi rút gây ra hội chứng suy giảm miễn 

dịch mắc phải ở người (HIV/AIDS) số 64/2006/QH11 ngày 29/6/2006 của Quốc 

Hội khoá XI; 

Căn cứ Nghị định số 90/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Thủ tướng 

Chính phủ quy định về điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc 

thay thế; 

Căn cứ Quyết định số 1489/QĐ-UBND ngày 10/11/2014 của UBND tỉnh 

Lai Châu về việc giao nhiệm vụ triển khai điều trị các chất dạng thuốc phiện 

bằng thuốc thay thế trên địa bàn tỉnh Lai Châu; 

Căn cứ Công văn 389/UBND-VX, ngày 19/2/2021 của UBND tỉnh về 

việc thực hiện điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế 

Methadone. 
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 Căn cứ Quyết định số 17/2021/QĐ-UBND, ngày 24/5/2021 của UBND 

tỉnh Lai Châu về ban hành Quy chế xây dựng dự thảo văn bản quy phạm pháp 

luật trình Hội đồng nhân dân tỉnh và xây dựng ban hành văn bản quy phạm của 

Ủy ban nhân dân tỉnh.  

Trên cơ sở chức năng và nhiệm vụ được giao, Sở Y tế đã tham mưu xây 

dựng dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về Quy định mức giá một 

số dịch vụ điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế và mức 

hỗ trợ từ ngân sách Nhà nước cho các đối tượng chính sách tham gia điều trị 

nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế tại các cơ sở điều trị của 

Nhà nước thuộc tỉnh Lai Châu. 

Để đảm bảo thực hiện đúng quy trình xây dựng văn bản quy phạm pháp 

luật theo quy định. Sở Y tế Trân trọng đề nghị Ủy ban mặt trận tổ quốc Việt 

Nam tỉnh Lai Châu, các Ban HĐND tỉnh, các Sở, ban, ngành, Ủy ban nhân nhân 

các huyện, thành phố tham gia ý kiến vào hồ sơ dự thảo Nghị quyết Quy định 

mức giá một số dịch vụ điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc 

thay thế và mức hỗ trợ từ ngân sách Nhà nước cho các đối tượng chính sách 

tham gia điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế tại các cơ 

sở điều trị của Nhà nước thuộc tỉnh Lai Châu.  

(có dự thảo chi tiết kèm theo) 

Các tham gia ý kiến của các Sở, ngành, Ủy ban nhân nhân các huyện, thành 

phố xin gửi về Sở Y tế trước ngày 09/9/2021 qua Hệ thống quản lý văn bản điện 

tử và bản mềm gửi qua hộp thư: phongkhnv.cdclaichau@gmail.com để tổng hợp 

tham mưu UBND tỉnh. 

 Sở Y tế kính đề nghị văn phòng UBND tỉnh chỉ đạo đăng tải hồ sơ dự thảo 

Nghị quyết lên mục “Lấy ý kiến về dự thảo văn bản quy phạm pháp luật” trên cổng 

thông tin điện tử tỉnh để lấy ý kiến tham gia góp ý của các cơ quan đơn vị và nhân 

dân tham gia vào dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh về Quy định mức giá một số 

dịch vụ điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế và mức hỗ trợ 

từ ngân sách Nhà nước cho các đối tượng chính sách tham gia điều trị nghiện các 

chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế tại các cơ sở điều trị của Nhà nước thuộc 

tỉnh Lai Châu (thời gian đăng tải: 30 ngày kể từ ngày hồ sơ được đăng tải)./. 

 

Nơi nhận:                                                                                 
- Như trên; 

- Cổng thông tin điện tử tỉnh ; 

- Trang TTĐT sở Y tế; 

- Ban giám đốc Sở Y tế (B/c); 

- Lưu: VT, KHTC. 

KT.GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thế Phong 

mailto:phongkhnv.cdclaichau@gmail.com
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