
 

ỦY BAN NHÂN DÂN 
TỈNH QUẢNG NAM
Số:            /TTr- UBND

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

Quảng Nam, ngày         tháng        năm 2021

TỜ TRÌNH
Đề nghị ban hành Nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ 

và mức thu dịch vụ điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc 
thay thế (thuốc Methadone) trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

Thực hiện Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22/6/2015, 
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật 
năm 2020, Nghị định số 90/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định 
về điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế, Thông tư số 
73/2017/TT-BTC ngày 17/72017 của Bộ Tài chính về quy định quản lý và sử 
dụng nguồn ngân sách nhà nước bảo đảm, hỗ trợ chi phí khám sức khoẻ và chi 
phí điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế, Công văn số 
2166/BYT-AIDS ngày 28/3/2021, Công văn số 4670/BYT-AIDS ngày 11/6/2021 
của Bộ Y tế về việc mua thuốc Methadone cho bệnh nhân từ tháng 01/2022, Nghị 
quyết số 44/2017/NQ-HĐND ngày 07/12/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh về 
việc quy định mức ngân sách nhà nước hỗ trợ chi phí khám sức khoẻ và chi điều 
trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế trên địa bàn tỉnh Quảng 
Nam; UBND tỉnh kính trình HĐND tỉnh xem xét, thông qua Đề án và ban hành 
Nghị quyết quy định về chính sách hỗ trợ và mức thu phí điều trị nghiện các chất 
dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế (thuốc Methadone) trên địa bàn tỉnh Quảng 
Nam, cụ thể như sau:

I. SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH VĂN BẢN
Thực hiện Quyết định số 608/QĐ-TTg ngày 25/5/2012 của Thủ tướng 

Chính phủ về việc phê duyệt Chiến lược Quốc gia phòng chống HIV/AIDS đến 
năm 2020 và tầm nhìn 2030, Quyết định số 1008/2016/QĐ-TTg ngày 20/6/2014 
của Chính phủ về việc giao chỉ tiêu bệnh nhân được điều trị thay thế điều trị nghiện 
các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc Methadone, Kế hoạch số 4263/KH-UBND 
ngày 7/11/2012 của UBND tỉnh Quảng Nam triển khai thực hiện Chiến lược Quốc 
gia Phòng, chống HIV/AIDS đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn 
tỉnh Quảng Nam; chương trình điều trị Methadone được triển khai từ tháng 
12/2014 đến nay và đã đạt được một số kết quả quan trọng. Từ năm 2014, có 54 
người tham gia điều trị nghiện, qua năm 2015 có 304 người và các năm tiếp theo, 
số người tham gia điều trị nghiện tăng dần hàng năm. Đến cuối năm 2020, có 513 
người tham gia điều trị nghiện bằng thuốc Methadone.

Chương trình điều trị nghiện bằng thuốc Methadone đã mang lại hiệu quả 
đáng kể cho người bệnh về cải thiện sức khỏe, giảm áp lực kinh tế gia đình (không 
mất chi phí sử dụng thuốc phiện, 67% người điều trị nghiện có công việc ổn định), 
giảm kỳ thị đối với người nghiện ma tuý, giúp họ tái hoà nhập với cộng đồng, góp 
phần an sinh xã hội (giảm số vụ án có liên quan đến người nghiện ma tuý). 
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Giai đoạn từ 2014-2021, kinh phí triển khai Chương trình điều trị 
Methadone do ngân sách tỉnh hỗ trợ (trung bình 1,5 tỷ đồng/năm) để chi các hoạt 
động của Chương trình (bao gồm cả chi phí điều trị nghiện), riêng về thuốc 
Methadone, Trung ương cấp miễn phí cho tất cả người tham gia điều trị nghiện. 

Theo quy định về hoạt động điều trị nghiện bằng thuốc thay thế tại Nghị 
định số 90/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ, Thông tư số 73/2017/TT-
BTC ngày 17/7/2017 của Bộ Tài chính; nguồn tài chính để hoạt động điều trị 
Methadone, gồm: 

+ Ngân sách nhà nước;
+ Nguồn thu từ hoạt động cung cấp dịch vụ điều trị nghiện chất dạng thuốc 

phiện;
+ Nguồn tài trợ, huy động, đóng góp từ các tổ chức, cá nhân trong, ngoài 

nước và các nguồn hợp pháp khác.
Trong đó, ngân sách nhà nước đảm bảo kinh phí: (1) mua thuốc thay thế 

(thuốc Methdone), (2) chi phí khám sức khỏe, chi phí điều trị nghiện chất dạng 
thuốc phiện cho các đối tượng tham gia điều trị nghiện chất dạng thuốc phiện 
trong cơ sở cai nghiện bắt buộc, trại giam, trại tạm giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, 
trường giáo dưỡng, (3) bảo đảm một phần chi phí khám sức khỏe và chi phí điều 
trị nghiện chất dạng thuốc phiện cho người tham gia điều trị nghiện chất dạng 
thuốc phiện đối với các đối tượng: Thương binh, người bị nhiễm chất độc hóa học 
suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên, người nghèo, người cao tuổi cô đơn 
không nơi nương tựa, trẻ em mồ côi, người khuyết tật nặng và đặc biệt nặng.

Về kinh phí mua thuốc thay thế (thuốc Methadone) do ngân sách nhà 
nước đảm bảo: bắt đầu từ tháng 01/2022, nguồn thuốc Methadone sẽ không được 
hỗ trợ từ Trung ương và phải mua từ ngân sách địa phương (theo Công văn số 
2166/BYT-AIDS ngày 28/3/2021, Công văn số 4670/BYT-AIDS ngày 11/6/2021 
của Bộ Y tế về việc mua thuốc Methadone cho bệnh nhân từ tháng 01/2022). Do 
vậy, ngân sách tỉnh phải đảm bảo kinh phí mua thuốc thay thế (thuốc Methadone) 
cho tất cả các đối tượng tham gia điều trị nghiện chất dạng thuốc phiện  bằng 
thuốc thay thế (bao gồm cả các đối tượng hưởng chính sách điều trị nghiện chất 
dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế quy định tại Nghị quyết số 44/2017/NQ-
HĐND ngày 07/12/2017 của HĐND tỉnh). 

Đối với chi phí khám sức khỏe, chi phí điều trị nghiện cho đối tượng 
tại khoản 2, khoản 3, Điều 22, Nghị định số 90/2016/NĐ-CP (bao gồm đối 
tượng tham gia điều trị nghiện chất dạng thuốc phiện trong cơ sở cai nghiện bắt 
buộc, trại giam, trại tạm giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng; người 
tham gia điều trị nghiện chất dạng thuốc phiện đối với các đối tượng: Thương 
binh, người bị nhiễm chất độc hóa học suy giảm khả năng lao động từ 81% trở 
lên, người nghèo, người cao tuổi cô đơn không nơi nương tựa, 
trẻ em mồ côi, người khuyết tật nặng và đặc biệt nặng) đã được HĐND tỉnh ban 
hành chính sách hỗ trợ tại Nghị quyết số 44/2017/NQ-HĐND ngày 07/12/2017 
về việc quy định mức ngân sách nhà nước hỗ trợ chi phí khám sức khoẻ và chi 
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điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế trên địa bàn tỉnh 
Quảng Nam. Theo đó, ngân sách tỉnh hỗ trợ 100% chi phí điều trị nghiện chất 
dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế (thuốc methadone) cho các đối tượng này. 
Với chính sách này, đề nghị tích hợp chung vào Đề án trình HĐND tỉnh xem 
xét, quyết định.

Đối với chi phí điều trị nghiện chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay 
thế cho đối tượng khác (không thuộc đối tượng tại khoản 2, khoản 3, Điều 22 
Nghị định số 90/2016/NĐ-CP) chưa được quy định mức thu điều trị nghiện 
trên địa bàn tỉnh.

Để tiếp tục duy trì hoạt động điều trị nghiện chất dạng thuốc phiện bằng 
thuốc thay thế (thuốc Methadone) trên địa bàn tỉnh trong giai đoạn tiếp theo, khi   
nguồn thuốc Methadone không được Trung ương hỗ trợ kể từ tháng 01/2022  và 
thực hiện đúng quy định hoạt động điều trị nghiện bằng thuốc thay thế tại Nghị 
định số 90/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ, Thông tư số 73/2017/TT-
BTC ngày 17/7/2017 của Bộ Tài chính và các văn bản liên quan đến điều trị 
Methadone; đồng thời, tích hợp các đối tượng tham gia điều trị nghiện chất dạng 
thuốc phiện bằng thuốc thay thế được hưởng chính sách quy định tại Nghị quyết 
số 44/2017/NQ-HĐND vào chung 01 Đề án này; UBND tỉnh xây dựng Đề án 
trình HĐND tỉnh thông qua và ban hành Nghị quyết quy định về chính sách hỗ 
trợ kinh phí mua thuốc Methadone và mức thu phí điều trị nghiện bằng thuốc 
Methadone trên địa bàn tỉnh Quảng Nam là cấp thiết.

Thực hiện thu phí điều trị nghiện chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay 
thế (thuốc Methadone) là một hình thức xã hội hóa chương trình điều trị 
Methadone, góp phần giảm gánh nặng ngân sách nhà nước, tạo sự gắn kết trách 
nhiệm, nâng cao tính tự giác, tự nguyện tham gia vào chương trình điều trị 
Methadone của người nghiện các chất dạng thuốc phiện.

II. MỤC ĐÍCH, QUAN ĐIỂM CHỈ ĐẠO VIỆC XÂY DỰNG ĐỀ ÁN, 
DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT

1. Mục đích
Việc ban hành Nghị quyết này nhằm quy định cụ thể chính sách hỗ trợ và 

mức thu phí điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế (thuốc 
Methadone) theo đúng quy định hiện hành, đúng thẩm quyền và tình hình thực tế 
của tỉnh; làm căn cứ để các cơ quan, đơn vị, tổ chức có liên quan lập dự toán, quản 
lý, sử dụng và quyết toán kinh phí theo quy định.

2. Quan điểm chỉ đạo
Đảm bảo theo đúng quy định tại Nghị định số 154/NĐ-CP ngày 31/12/2020 

của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP 
ngày 14/ 5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và 
biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật và các quy định 
của pháp luật về ngân sách nhà nước.

II. QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG ĐỀ ÁN, DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT
Thực hiện theo đúng trình tự quy định, cụ thể:
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- UBND tỉnh giao Sở Y tế chủ trì xây dựng Đề án và dự thảo Nghị quyết tại 
Công văn số 4148/UBND-TH ngày 07/7/2021, Công văn số 5570/UBND-TH ngày 
24/8/2021, Thông báo số 352/TB-UBND ngày 19/8/2021.

- Sở Y tế có Công văn số 1666/SYT-KHTC ngày 09/7/2021 lấy ý kiến góp 
ý của các Sở, ngành, UBND 18 huyện, thị xã, thành phố về dự thảo Đề án, dự thảo 
Nghị quyết; đã tiếp thu, chỉnh sửa, bổ sung dự thảo Nghị quyết (có báo cáo tổng 
hợp ý kiến các Sở, ngành, địa phương và thẩm định của Sở Tư Pháp về dự thảo Đề 
án, dự thảo Nghị quyết; tiếp thu, chỉnh sửa, bổ sung); Công văn số 2246/SYT-
KHTC ngày 24/8/2021 gửi Sở Lao động-Thương binh và Xã hội về việc xin ý kiến 
góp ý bổ sung về dự thảo Đề án, dự thảo Nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ 
và mức thu phí điều trị nghiện chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế (thuốc 
Methadone) trên địa bàn tỉnh Quảng Nam theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Thông 
báo số 352/TB-UBND; Công văn số 2302/SYT-KHTC ngày 30/8/2021 của Sở Y 
tế về việc xin thẩm định dự thảo Đề án, dự thảo Nghị quyết; Công văn số 
2337/SYT-KHTC ngày 01/9/2021 của Sở Y tế gửi phiếu lấy ý kiến của thành viên 
UBND tỉnh.

- Tiếp thu, giải trình các ý kiến góp ý của các Sở, ngành, địa phương, ý kiến 
thẩm định của Sở Tư pháp, ý kiến các thành viên UBND tỉnh; Sở Y tế đã chỉnh sửa, 
hoàn chỉnh Đề án, dự thảo Nghị quyết "Quy định mức hỗ trợ kinh phí mua thuốc 
Methadone đối với người tham gia điều trị thuốc Methadone và mức thu phí điều 
trị nghiện thuốc Methadone trên địa bàn tỉnh Quảng Nam"; dự thảo Tờ trình của 
UBND tỉnh về đề nghị HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết tại kỳ họp thứ 3, HĐND 
tỉnh khóa X.

- Sở Y tế báo cáo UBND tỉnh trình HĐND tỉnh tại kỳ họp thứ 3 về dự thảo 
Đề án, dự thảo Nghị quyết "Quy định mức hỗ trợ kinh phí mua thuốc Methadone 
đối với người tham gia điều trị thuốc Methadone và mức thu phí điều trị nghiện 
thuốc Methadone trên địa bàn tỉnh Quảng Nam".

III. BỐ CỤC VÀ NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA ĐỀ ÁN, DỰ THẢO NGHỊ 
QUYẾT

1. Bố cục
- Sự cần thiết xây dựng Đề án.
- Căn cứ pháp lý xây dựng Đề án.
- Tình hình điều trị nghiện bằng thuốc Methdone trên toàn quốc và tại tỉnh 

Quảng Nam.
- Nội dung Đề án. 
- Tổ chức thực hiện.

2. Nội dung cơ bản 
2.1. Mục tiêu Đề án
a) Mục tiêu chung
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Mở rộng, tăng cường điều trị Methadone cho người nghiện các chất dạng 
thuốc phiện trên địa bàn tỉnh, góp phần giảm tỉ lệ người sử dụng các chất dạng 
thuốc phiện bất hợp pháp, giảm tỉ lệ tội phạm có liên quan đến các chất dạng thuốc 
phiện; can thiệp giảm lây nhiễm HIV và một số bệnh liên quan trong nhóm người 
nghiện các chất dạng thuốc phiện và từ nhóm người nghiện các chất dạng thuốc 
phiện ra cộng đồng, cải thiện sức khỏe và chất lượng cuộc sống, hỗ trợ tái hòa 
nhập cộng đồng.

b) Mục tiêu cụ thể
- Đảm bảo đủ thuốc Methadone cho tất cả các đối tượng tham gia điều trị 

nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế kể từ tháng 01/2022 (bao 
gồm cả đối tượng tại khoản 2, khoản 3, Điều 22, Nghị định số 90/2016/NĐ-CP là 
đối tượng được chính sách hỗ trợ quy định tại khoản 1, khoản 2, Điều 2, Nghị 
quyết số 44/2017/NQ-HĐND).

- Đảm bảo 100% chi phí khám sức khỏe, chi phí điều trị nghiện cho đối 
tượng tại khoản 2, khoản 3, Điều 22, Nghị định số 90/2016/NĐ-CP đã được 
HĐND tỉnh ban hành chính sách hỗ trợ tại Nghị quyết số 44/2017/NQ-HĐND.

- Thực hiện thu phí điều trị nghiện chất dạng thuốc phiện bằng thuốc 
Methadone đối với những đối tượng không thuộc tại khoản 2, khoản 3, Điều 22,  
Nghị định số 90/2016/NĐ-CP để duy trì bền vững hoạt động điều trị nghiện, góp 
phần giảm gánh nặng ngân sách nhà nước và thực hiện đúng quy định tại Nghị 
định số 90/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ.

- Tổng số người tham gia điều trị nghiện Methadone trên địa bàn tỉnh: dự
kiến trung bình 600 người/năm.

2.2. Phạm vi điều chỉnh
Quy định chính sách hỗ trợ và mức thu dịch vụ điều trị nghiện các chất 

dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế (thuốc Methadone) trên địa bàn tỉnh Quảng 
Nam (bao gồm cả các đối tượng hưởng chính sách hỗ trợ chi phí điều trị nghiện 
quy định tại Nghị quyết số 44/2017/NQ-HĐND).

2.3. Đối tượng áp dụng
a) Người nghiện các chất dạng thuốc phiện tự nguyện tham gia điều trị 

nghiện bằng thuốc thay thế trong cơ sở cai nghiện bắt buộc, trại giam, trại tạm 
giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng.

b) Người nghiện các chất dạng thuốc phiện tự nguyện tham gia điều trị 
nghiện bằng thuốc thay thế tại cơ sở điều trị nghiện thuộc một trong các đối tượng 
quy định tại khoản 3, Điều 22, Nghị định số 90/2016/NĐ-CP của Chính phủ (gồm: 
Thương binh, người bị nhiễm chất độc hóa học suy giảm khả năng lao động từ 
81% trở lên, người nghèo, người cao tuổi cô đơn không nơi nương tựa, trẻ em mồ 
côi, người khuyết tật nặng và đặc biệt nặng).

c) Các đối tượng khác tham gia điều trị nghiện không thuộc đối tượng tại 
điểm a, b, Khoản 2.3 này.
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d) Cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân khác liên quan đến quản lý, cung ứng, 
sử dụng thuốc Methadone và dịch vụ điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện 
bằng thuốc thay thế (thuốc Methadone) tại các cơ sở điều trị, cấp phát thuốc 
Methadone của Nhà nước.

2.4. Quy định chính sách hỗ trợ và mức thu dịch vụ điều trị nghiện các 
chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế (thuốc Methadone) 

2.4.1. Chính sách hỗ trợ 
a) Hỗ trợ kinh phí mua thuốc Methadone
Tất cả những người tham gia điều trị nghiện chất dạng thuốc phiện được sử 

dụng thuốc thay thế (thuốc Methadone) miễn phí do ngân sách địa phương bảo 
đảm theo quy định phân cấp ngân sách nhà nước hiện hành.

Thời gian thực hiện: từ tháng 01/2022 trở đi.
* Dự kiến kinh phí hỗ trợ mua thuốc Methadone cho 1 năm như sau:
- Tổng số người tham gia điều trị nghiện Methadone trên địa bàn tỉnh: dự 

kiến trung bình 600 người/năm.
- Liều tham gia điều trị Methadone hằng ngày của 01 bệnh nhân: 10,5 ml/ 

01 người/ngày (105 mg).
- Tổng liều điều trị Methadone của 01 bệnh nhân/năm: 10,5ml/ngày x 365 

ngày = 3.832 ml/năm.
- Đơn giá thuốc Methadone do Trung ương cung cấp hiện nay (Chai 

1000ml): 228.000 đồng/1000 ml, tương ứng 228 đồng/01 ml.
- Chi phí tiền thuốc Methadone cho 01 bệnh nhân/năm: 3.832 ml/năm x 228 

đồng/ml = 873.696 đồng/người/năm.
- Dự kiến kinh phí hỗ trợ mua thuốc Methadone cho người tham gia 

điều trị nghiện: 873.696 đồng/người/năm x 600 người/năm= 524.217.600 
đồng/năm.

b) Hỗ trợ chi phí khám sức khỏe, chi phí điều trị nghiện cho đối tượng 
tại khoản 2, khoản 3, Điều 22, Nghị định số 90/2016/NĐ-CP

Hỗ trợ chi phí khám sức khỏe, chi phí điều trị nghiện cho đối tượng tại 
khoản 2, khoản 3, Điều 22, Nghị định số 90/2016/NĐ-CP đã được HĐND tỉnh 
ban hành chính sách hỗ trợ tại Nghị quyết số 44/2017/NQ-HĐND ngày 
07/12/2017 về việc quy định mức ngân sách nhà nước hỗ trợ chi phí khám sức 
khoẻ và chi điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế trên địa 
bàn tỉnh Quảng Nam. Theo đó, ngân sách tỉnh hỗ trợ 100% chi phí điều trị nghiện 
chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế (thuốc methadone) cho các đối tượng 
này.

Đối tượng được hưởng: Đối tượng tham gia điều trị nghiện chất dạng thuốc 
phiện trong cơ sở cai nghiện bắt buộc, trại giam, trại tạm giam, cơ sở giáo dục bắt 
buộc, trường giáo dưỡng; người tham gia điều trị nghiện chất dạng thuốc phiện 
đối với các đối tượng: thương binh, người bị nhiễm chất độc hóa học suy giảm 



7

khả năng lao động từ 81% trở lên, người nghèo, người cao tuổi cô đơn không nơi 
nương tựa, trẻ em mồ côi, người khuyết tật nặng và đặc biệt nặng. 

Dự toán chi phí điều trị nghiện chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế 
cho đối tượng này như sau: 

- Dự kiến số người được hưởng chính sách/năm: 17% x 600 = 102 người 
(trong đó, số người điều trị năm thứ nhất, dự kiến: 42 người/năm x 17% = 07 
người/năm).

- Dự kiến chi phí điều trị nghiện cho 01 người/năm thứ nhất: 4.250.000 đ.
- Dự kiến chi phí điều trị nghiện cho 01 người/năm (từ năm thứ hai trở đi): 

4.080.000 đ.
- Dự toán hỗ trợ chi phí điều trị nghiện cho đối tượng tại khoản 2, khoản 3 

Điều 22, Nghị định số 90/2016/NĐ-CP trong 01 năm là: 417.350.000 đ. 
(Chi tiết dự kiến chi phí điều trị nghiện cho 01 người/năm tại phụ lục về 

dịch vụ điều trị và mức giá thu điều trị nghiện)
Tổng cộng ngân sách hỗ trợ mua thuốc Methadone cho tất cả đối tượng 

tham gia điều trị nghiện và chi phí điều trị nghiện cho đối tượng tại khoản 2, khoản 
3, Điều 22, Nghị định số 90/2016/NĐ-CP trong 01 năm = 941.567.600 đ.

(Bằng chữ: Chín trăm bốn mươi mốt triệu, năm trăm sáu mươi bảy ngàn, 
sáu trăm đồng).

c) Nguồn kinh phí thực hiện chính sách hỗ trợ
Kinh phí thực hiện chính sách hỗ trợ mua thuốc Methadone và chi phí điều 

trị nghiện quy định tại mục này của cấp nào do ngân sách cấp đó đảm bảo, bố trí 
trong dự toán của các cơ quan, đơn vị được giao nhiệm vụ theo phân cấp ngân 
sách hiện hành.

2.4.2. Quy định mức thu phí điều trị nghiện bằng thuốc Methadone
a) Đối tượng thu phí điều trị nghiện
Là đối tượng tham gia điều trị nghiện các chất dang thuốc phiện bằng thuốc 

thay thế (không tính các đối tượng tại khoản 2, khoản 3, Điều 22, Nghị định số 
90/2016/NĐ-CP).

b) Nguyên tắc xây dựng mức thu phí
Mức giá thu phí đảm bảo bù chi phí hoạt động điều trị Methadone, không 

sinh lợi nhuận.
Đảm bảo khả năng chi trả của các đối tượng tham gia điều trị nghiện chất 

dạng thuốc phiện bằng thuốc Methadone.

Toàn bộ nguồn thu phí phục vụ cho hoạt động điều trị nghiện Methadone 
theo đúng quy định.

c) Mức giá thu phí dịch vụ điều trị nghiện
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Áp dụng các văn bản quy định liên quan để xây dựng mức thu phí điều trị 
nghiện chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế (thuốc Methadone). Cụ thể như 
sau:

+ Quy định về liệu trình điều trị nghiện bằng thuốc Methadone tại Quyết 
định số 3140/QĐ-BYT ngày 30/8/2010 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc hướng dẫn 
điều trị thay thế nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc Methadone; Quyết 
định số 3509/QĐ-BYT ngày 21/8/2015 của Bộ Y tế về việc ban hành “Hướng dẫn 
tổ chức thực hiện điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc Methadone 
tại cơ sở cấp phát thuốc Methadone”.

+ Quy định định mức kinh tế kỹ thuật làm cơ sở xây dựng giá dịch vụ điều 
trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế tại Thông tư số 
35/2014/TT-BYT ngày 13/11/2014 của Bộ Y tế; Quy định mức tối đa khung giá 
một số dịch vụ điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế tại 
Thông tư số 38/2014/TTLT-BYT-BTC ngày 14/11/2014 của Bộ Y tế và Bộ Tài 
chính.

+ Quy định mức giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi 
thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà 
nước thuộc tỉnh Quảng Nam tại Nghị quyết số 16/2019/NQ-HĐND ngày 
17/12/2019 của HĐND tỉnh Quảng Nam.

 Trên cơ sở đó, xây dựng mức thu phí điều trị nghiện như sau:
+ Số dịch vụ của liệu trình điều trị nghiện: tổng số 07 dịch vụ theo quy định 

tại Quyết định số 3140/QĐ-BYT ngày 30/8/2010 của Bộ Y tế. 
+ Số lần thực hiện từng dịch vụ: không vượt mức quy định tối đa về số lần 

thực hiện dịch vụ của liệu trình điều trị nghiện tại Quyết định số 3140/QĐ-BYT 
của Bộ Y tế.

+ Mức giá thu phí từng dịch vụ của liệu trình điều trị: đề xuất chọn ở mức 
tối đa của khung giá theo quy định tại Thông tư số 38/2014/TTLT-BYT-BTC 
ngày 14/11/2014 của Bộ Y tế và Bộ Tài chính, Nghị quyết số 16/2019/NQ-HĐND 
ngày 17/12/2019 của HĐND tỉnh Quảng Nam (riêng dịch vụ khám ban đầu bằng 
93,75% khung giá tối đa quy định). 

(Chi tiết dịch vụ điều trị và mức giá thu điều trị nghiện 
tại Phụ lục kèm theo Đề án)

c) Đơn vị thu phí
+ Cơ sở điều trị nghiện Methadone: Thu phí 07 dịch vụ điều trị nghiện 

Methadone.
+ Cơ sở cấp phát thuốc Methadone: chỉ thu phí 01 dịch vụ cấp phát thuốc 

Methadone.

d) Quản lý, sử dụng nguồn thu
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- Cơ sở điều trị Methadone; cơ sở cấp phát thuốc Methadone phải công khai 
bảng giá thu của dịch vụ điều trị Methadone đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt 
tại địa điểm thu phí và ở vị trí thuận lợi để người bệnh biết thực hiện.

- Khoản thu từ dịch vụ điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc 
Methadone và thu từ hoạt động cấp phát thuốc Methadone được để lại toàn bộ để 
phục vụ chi phí cho các hoạt động điều trị và cấp phát thuốc Methadone của từng 
cơ sở.

- Việc quản lý, sử dụng nguồn thu từ dịch vụ thực hiện theo quy định hiện 
hành về cơ chế hoạt động, cơ chế tài chính đối với đơn vị sự nghiệp y tế công lập.

2.4.3. Về thời điểm thực hiện: ngân sách tỉnh hỗ trợ kinh phí mua thuốc 
Methadone và chi phí điều trị nghiện chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế 
hằng năm và bắt đầu từ năm 2022 trở đi; áp dụng thu phí điều trị nghiện bằng 
thuốc Methadone, thu phí cấp phát thuốc Methadone từ ngày 01/01/2022 trở đi. 
Khi nào Bộ Y tế có hướng dẫn mới thì áp dụng theo văn bản đó.

Để có cơ sở lập kế hoạch bố trí kinh phí mua thuốc Methadone cấp miễn 
phí cho người tham gia điều trị chất dạng thuốc phiện và có cơ sở thu phí điều trị 
nghiện chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế từ tháng 01/2022 trở đi, tăng 
cường thực hiện xã hội hóa chương trình điều trị Methadone, góp phần giảm gánh 
nặng ngân sách nhà nước, tạo sự gắn kết trách nhiệm, nâng cao tính tự giác, tự 
nguyện tham gia của người nghiện các chất dạng thuốc phiện; UBND tỉnh kính 
trình HĐND tỉnh khóa X, kỳ họp thứ 3, xem xét, thông qua Đề án và dự thảo Nghị 
quyết quy định chính sách hỗ trợ và mức thu dịch vụ điều trị nghiện các chất dạng 
thuốc phiện bằng thuốc thay thế (thuốc Methadone) trên địa bàn tỉnh Quảng 
Nam./. 

(Hồ sơ kèm theo gồm: (1) Đề án; (2) Dự thảo Nghị quyết;(3) Báo cáo số 
153/BC-STP ngày 31/8/2021 của Sở Tư pháp kết quả thẩm định dự thảo Nghị 
quyết; (4) các Báo cáo: số 2396/BC-SYT ngày 08/9/2021 và số 2397/BC-SYT ngày 
08/9/2021 của Sở Y tế).

Nơi nhận:
- TT Tỉnh ủy, TT HĐND tỉnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- Đoàn ĐBQH tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Ban Văn hóa – Xã hội HĐND tỉnh;
- Ban Pháp chế HĐND tỉnh;
- Các Sở: Tư pháp, Y tế, Tài chính, Kế hoạch-Đầu tư; 
Lao động-Thương binh & Xã hội;
- Công an tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Lưu: VT, TH, KTTH, KG-VX (Châu)

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

 [daky]
Trần Văn Tân
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