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THÔNG BÁO 

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

thuộc Trung tâm y tế huyện Quảng Hòa (cơ sở 2) 

 

Sở Y tế Cao Bằng nhận được Công văn số 648/CV-TTYT ngày 20/4/2022 của 

Trung tâm y tế huyện Quảng Hòa về việc công bố lại đối với cơ sở đủ điều kiện điều trị 

nghiện chất dạng thuốc phiện khi có thay đổi tên cơ sở và nhân sự và bộ hồ sơ công bố 

lại kèm theo. 

Căn cứ theo Nghị định số 90/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy 

định về điều trị nghiện chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế; căn cứ Quyết định số 

65/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 Quảng Hòa trực thuộc Sở Y tế Cao Bằng. 

Sở Y tế Cao Bằng Thông báo:  

1. Tên cơ sở: Cơ sở điều trị Methadone số 2, Khoa Tư vấn và điều trị nghiện chất 

thuộc Trung tâm y tế huyện Quảng Hòa, tỉnh Cao Bằng. 

Địa điểm:  Phố Hòa Nam, Thị trấn Quảng Uyên, huyện Quảng Hòa, tỉnh Cao 

Bằng. 

Điện thoại: 02063.821.466 

Đủ điều kiện điều trị nghiện chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế theo quy 

định tại Nghị định số 90/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ. 

Hồ sơ công bố của Cơ sở điều trị nghiện chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay 

thế thuộc Trung tâm y tế huyện Quảng Hòa được đăng tải trên Trang thông tin điện tử 

của Sở Y tế Cao Bằng tại địa chỉ http://soytecaobang.gov.vn hoặc 

http://soyte.caobang.gov.vn.  

2. Sau khi Sở Y tế Cao Bằng công bố, Trung tâm y tế huyện Quảng Hòa  

- Chịu trách nhiệm trước pháp luật và trước Giám đốc Sở Y tế Cao Bằng về tính 

chính xác và tính trung thực của hồ sơ công bố.  

- Tổ chức triển khai tiếp nhận người nghiện chất dạng thuốc phiện tham gia điều 

trị nghiện chất dạng thuốc phiện, thực hiện điều trị cho người nghiện chất dạng thuốc 

phiện bằng thuốc thay thế theo quy định./. 
 

Nơi nhận: 
- UBND huyện Quảng Hòa;  

- Công an huyện Quảng Hòa; 

- Giám đốc Sở Y tế;  

- Các Phó Giám đốc Sở Y tế; 

- Các Phòng thuộc Sở Y tế;  

- Các đơn vị trực thuộc Sở Y tế; 

- Trung tâm y tế huyện Quảng Hòa; 

- Trang thông tin điện tử Sở Y tế; 

- Lưu: VT, NV. 

 

 

 

 

  

 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 
 

Nông Văn Thánh 
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