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THÔNG BÁO 

Về việc cơ sở y tế đủ điều kiện xác định tình trạng nghiện ma tuý 

 

 

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

về 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; Thông tư số 18/2021/TT-BYT 

ngày 16/11/2021 của Bộ Y tế về việc ban hành Thông tư quy định tiêu chuẩn chẩn 

đoán và quy trình chuyên môn để xác định tình trạng nghiện ma túy. 

Sở Y tế thông báo 01 cơ sở Y tế đủ điều kiện xác định tình trạng nghiện ma 

tuý trên địa bàn tỉnh như sau (Đến thời điểm 18/10/2022): 

Bệnh viện Tâm thần tỉnh Hà Tĩnh 

Địa chỉ: Khu nhà B3 - Bệnh viện Tâm thần, Đường Đồng Môn, phường 

Thạch Quý, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh. 

Bộ phận tiếp nhận hồ sơ: Phòng Kế hoạch - Tài chính. 

Số điện thoại liên hệ: 0393856690. 

- ThS Phạm Văn Long: 0913029553 (Trưởng phòng Kế hoạch - Tài chính). 

- BS Nguyễn Tiến Hùng: 0949369271 (Trưởng khoa Cấp tính Nam). 

Đề nghị Bệnh viện Tâm thần tỉnh thực hiện đầy đủ các quy trình chuyên môn 

về xác định tình trạng nghiện ma tuý và lưu trữ hồ sơ theo đúng quy định của Pháp 

luật./. 

  

Nơi nhận: 
- Ban GĐ, các phòng chuyên môn SYT; 

- Công an tỉnh; 

- Sở LĐ-TB và XH; 

- Các BV/TTYT trong tỉnh; 

- Đăng tải Cổng TTĐT Sở Y tế; 

- Lưu: VT, NVY. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Lê Chánh Thành 
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