
UBND TỈNH HÀ TĨNH 

SỞ Y TẾ 

 

Số:             /SYT-NVY 
V/v đề nghị thẩm định hồ sơ dự 

thảo Quyết định Ban hành Quy chế 

phối hợp trong việc triển khai thực 

hiện xác định tình trạng nghiện ma 

túy trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Hà Tĩnh, ngày         tháng 8 năm 2022 

 

   Kính gửi: Sở Tư pháp Hà Tĩnh. 

      

Thực hiện Nghị định số 109/2021/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; Công văn số 

8870/UBND-VX1 ngày 31/12/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc triển khai, 

thực hiện Nghị định số 109/2021/NĐ-CP ngày 08/12/2021 của Chính phủ. 

Sở Y tế tham mưu dự thảo Quyết định trình Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành 

Quy chế tổ chức thực hiện xác định tình trạng nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh Hà 

Tĩnh. 

Nội dung của Dự thảo lần 1, Sở Y tế đã xin ý kiến góp ý của các sở, ban, 

ngành cấp tỉnh và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; đồng thời đã 

nhận được 23 ý kiến góp ý (tổng hợp các nội dung góp ý gửi kèm). Sở Y tế tiếp 

thu các ý kiến góp ý và chỉnh sửa bổ sung vào Dự thảo. 

Nội dung của Dự thảo lần 2: Thực hiện Công văn số 3960/UBND-VX1 

ngày 22/7/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc cho ý kiến, tham mưu dự thảo 

Quy chế tổ chức thực hiện xác định tình trạng nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh 

Hà Tĩnh. Sở Y tế đã tiếp nhận được ý kiến góp ý của Công an tỉnh, Sở Lao động  

- Thương binh và Xã hội, Sở Tư pháp (tổng hợp góp ý lần 2 gửi kèm). 

Sở Y tế tiếp thu các ý kiến góp ý của các đơn vị và chỉnh sửa bổ sung vào 

dự thảo Quyết định ban hành Quy chế tổ chức thực hiện xác định tình trạng 

nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh (Dự thảo gửi kèm).  

 Kính đề nghị Sở Tư pháp thẩm định và cho ý kiến bằng văn bản về hồ sơ dự 

thảo Quyết định gửi về Sở Y tế trước ngày 15/8/2022 để Sở Y tế hoàn thiện trình 

UBND tỉnh đúng thời gian quy định./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- UBND tỉnh (báo cáo); 

- Các PGĐ, các phòng chuyên môn Sở Y tế; 

- Trung tâm KSBT tỉnh; 

- Cổng TTĐT Sở Y tế; 

- Lưu: VT, NVY. 

Gửi văn bản điện tử. 

Q. GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Nguyễn Tuấn 
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