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THÔNG BÁO 

Thay đổi thông tin về Tên cơ sở và Nhân sự trong hồ sơ đã công bố Cơ sở 

đủ điều kiện điều trị nghiện chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế 

thuộc Trung tâm Y tế huyện Trùng Khánh 

 

 

Sở Y tế Cao Bằng nhận được Công văn số 22/CV-TTYT ngày 23/3/2022 

của Trung tâm Y tế huyện Trùng Khánh về việc công bố lại cơ sở đủ điều kiện 

điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện khi có thay đổi tên cơ sở và nhân sự.  

Căn cứ quy định tại khoản 2 Điều 16 Nghị định số 90/2016/NĐ-CP ngày 

01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ quy định về điều trị nghiện chất dạng thuốc 

phiện bằng thuốc thay thế; căn cứ Quyết định số 2102/QĐ-UBND ngày 

08/11/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng quy định chức năng, nhiệm vụ, 

quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm y tế huyện, thành phố trực thuộc Sở 

Y tế; căn cứ Quyết định số 64/QĐ-SYT ngày 20/01/2022 của Sở Y tế Cao Bằng 

về việc các phòng chức năng và các khoa chuyên môn thuộc Trung tâm y tế 

huyện Trùng khánh trực thuộc Sở Y tế Cao Bằng; Văn bản công bố số 

3742/VBCB-SYT ngày 29/9/2020 của Sở Y tế Cao Bằng về việc cơ sở đủ điều 

kiện điều trị nghiện chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế (Cơ sở 1) thuộc 

Trung tâm Y tế huyện Trùng Khánh đủ điều kiện điều trị nghiện chất dạng thuốc 

phiện và Văn bản công bố số 3743/VBCB-SYT ngày 29/9/2020 của Sở Y tế Cao 

Bằng về việc cơ sở đủ điều kiện điều trị nghiện chất dạng thuốc phiện bằng 

thuốc thay thế (Cơ sở 2) thuộc Trung tâm Y tế huyện Trùng Khánh đủ điều kiện 

điều trị nghiện chất dạng thuốc phiện. 

 Sở Y tế thông báo về việc thay đổi thông tin về Tên cơ sở và Nhân sự 

trong hồ sơ đã công bố cơ sở đủ đủ điều kiện điều trị nghiện chất dạng thuốc 

phiện bằng thuốc thay thế thuộc Trung tâm Y tế huyện Trùng Khánh cụ thể như 

sau: 

1. Tên cơ sở: Khoa Tư vấn và điều trị nghiện chất (Cơ sở điều trị 

Methadone).  

2. Tại 02 địa điểm:  

- Tổ 5, Thị trấn Trùng Khánh, huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng. 

- Xóm Nà Khoang, Thị Trấn Trà Lĩnh, huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng. 

(có biểu chi tiết thay đổi kèm theo) 



3. Nhân sự: gồm có 21 viên chức  

 (có biểu chi tiết kèm theo hồ sơ của Trung tâm Y tế huyện Trùng Khánh) 

Sở Y tế yêu cầu Trung tâm Y tế huyện Trùng Khánh chịu trách nhiệm về 

tính chính xác của nội dung công bố Khoa Tư vấn và điều trị nghiện chất (Cơ sở 

điều trị Methadone) theo đúng quy định của pháp luật./.  

 

 

Nơi nhận: 

- UBND huyện Trùng Khánh; 

- Công an huyện Trùng Khánh; 

- UBND Thị trấn Trùng Khánh; 

- UBND Thị trấn Trà Lĩnh ; 

- Giám đốc Sở Y tế;  

- Các Phó Giám đốc Sở Y tế;  

- Các Phòng thuộc Sở Y tế; 

- Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh; 

- Trang thông tin điện tử Sở Y tế; 

- Lưu: VT, NV. 

 KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC  

 

           
 

Nông Văn Thánh 

 

   



THAY ĐỔI TÊN CỦA CƠ SỞ ĐIỀU TRỊ METHADONE TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN TRÙNG KHÁNH 
(kèm theo Thông báo số         /TB-SYT ngày 25 tháng 3 năm 2022 của Sở Y tế ) 

 

TT 

Cơ sở đã công bố Cơ sở thay đổi 

Tên cơ sở đã công bố Địa chỉ Tên cơ sở mới Địa chỉ 

1 

Cơ sở điều trị nghiện chất dạng 

thuốc phiện bằng thuốc thay thế 

(Cơ sở 1) thuộc Trung tâm Y tế 

huyện Trùng Khánh  

Tổ 6, Thị trấn Trùng 

Khánh, huyện Trùng 

Khánh, tỉnh Cao Bằng. 

 

Khoa Tư vấn và điều trị nghiện 

chất (Cơ sở điều trị Methadone) 

 

Tổ 6, Thị trấn Trùng 

Khánh, huyện Trùng 

Khánh, tỉnh Cao Bằng. 

 

2 

Cơ sở điều trị nghiện chất dạng 

thuốc phiện bằng thuốc thay thế 

(Cơ sở 1) thuộc Trung tâm Y tế 

huyện Trùng Khánh 

Xóm Nà Khoang, Thị 

Trấn Trà Lĩnh, huyện 

Trùng Khánh, tỉnh Cao 

Bằng 

 

Khoa Tư vấn và điều trị nghiện 

chất (Cơ sở điều trị Methadone) 

 

Xóm Nà Khoang. Thị 

Trấn Trà Lĩnh, huyện 

Trùng Khánh, tỉnh Cao 

Bằng 
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