
 

BÁO CÁO TÓM TẮT  

Tờ trình 6060/TTr-UBND ngày 12/9/2021 

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 

 

Kính thưa các đồng chí chủ toạ kỳ họp, thưa quý vị đại biểu Hội đồng nhân 
dân tỉnh; các đồng chí tham dự kỳ họp!  

 

Chương trình điều trị Methadone tại tỉnh Quảng Nam được triển khai từ 

tháng 12/2014 đến nay, đã mang lại hiệu quả đáng kể cho người bệnh về cải thiện 

sức khỏe, giảm áp lực kinh tế gia đình; kinh phí triển khai các hoạt động Chương 

trình do ngân sách tỉnh hỗ trợ (trung bình 1, 5 tỷ đồng/năm) và thuốc Methadone 

do Trung ương cấp miễn phí.  

Từ tháng 01 năm 2022, nguồn thuốc Methadone sẽ không được hỗ trợ 

từ Trung ương và phải mua từ ngân sách địa phương.  

Về chi phí khám sức khỏe, chi phí điều trị nghiện cho đối tượng tại 

khoản 2, khoản 3 Điều 22 Nghị định 90/2016/NĐ-CP, đã được Hội đồng Nhân 

dân tỉnh ban hành chính sách hỗ trợ 100% chi phí điều trị nghiện cho các đối 

tượng này tại Nghị quyết số 44/2017/NQ-HĐND ngày 07/12/2017. 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 90/2016/NĐ-CP, chưa được quy định mức thu điều trị nghiện trên 

địa bàn tỉnh. 

Nhằm tiếp tục duy trì hoạt động điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện 

bằng thuốc thay thế trên địa bàn tỉnh và thực hiện đúng quy định 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, UBND tỉnh đã giao Sở Y tế chủ trì xây dựng 

dự thảo Tờ trình, Nghị quyết của HĐND tỉnh và lấy ý kiến góp ý của các Sở, ban, 

ngành có liên quan và UBND các huyện, thị xã, thành phố (Công văn số 
1666/SYT-KHTC ngày 09/7/2021; Công văn số 2246/SYT-KHTC ngày 

24/8/2021), đề nghị Sở Tư pháp thẩm định (Sở Tư pháp đã có ý kiến thẩm định 

tại Báo cáo số 153/BC-STP ngày 31/8/2021) và lấy ý kiến thành viên UBND tỉnh 

theo quy định. Sở Y tế đã tiếp thu, hoàn chỉnh vào dự thảo Nghị quyết của HĐND 

tỉnh, Tờ trình UBND tỉnh trước khi trình kỳ họp thứ 3 HĐND tỉnh khoá X.  

 Căn cứ 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; Thông tư liên 

tịch số 38/2014/TTLT-BYT-BTC ngày 14 tháng 11 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ 

Y tế và Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành mức tối đa khung giá một số dịch vụ 

điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế, kính trình HĐND 

tỉnh khoá X, kỳ họp thứ 3 xem xét 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". Cụ thể như sau: 



 

1. 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 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. 

2. 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  

c) Các đối tượng khác tham gia điều trị nghiện khác không thuộc đối tượng 

tại điểm a, b Khoản này. 

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 tại các cơ sở điều trị, cấp phát thuốc Methadone của Nhà 

nước. 

3. Quy định chính sách hỗ trợ điều trị nghiện  

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 Methadone miễn phí do ngân sách bảo đảm theo phân cấp ngân sách 

nhà nước hiện hành. Thời gian thực hiện: từ tháng 01 năm 2022 trở đi. 

Dự kiến kinh phí hỗ trợ mua thuốc Methadone cho 600 người tham gia điều 

trị nghiện trong 01 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 90/2016/NĐ-CP 

Ngân sách tỉnh hỗ trợ 100% chi phí điều trị nghiện chất dạng thuốc phiện 

bằng thuốc thay thế cho các đối tượng này, đã quy định tại Nghị quyết số 

44/2017/NQ-HĐND ngày 07/12/2017. Đề nghị tiếp tục thực hiện chính sách này. 

Dự toán chi phí điều trị nghiện cho đối tượng này (102 người) trong 01 năm 

là: 417.350.000 đ 

Tổng cộng ngân sách hỗ trợ (mua thuốc Methadone và chi phí điều trị 

nghiện) trong 01 năm = 941.567.600 đ 

c) Nguồn kinh phí thực hiện chính sách hỗ trợ 

Bố trí trong dự toán của các cơ quan, đơn vị được giao nhiệm vụ theo phân 

cấp ngân sách hiện hành. 

4. 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 thuộc đối tượng tại khoản 2, khoản 3 Điều 22 Nghị định 

90/2016/NĐ-CP. 

b) Mức giá thu phí dịch vụ điều trị nghiện 

+ Số dịch vụ của liệu trình điều trị nghiện: tổng số 07 dịch vụ ;  



 

+ 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;  

+ 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 (Riêng dịch vụ khám ban đầu bằng 

93,75% khung giá tối đa quy định).  

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  

- 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 thẩm quyền phê duyệt; 

- Khoản thu từ dịch vụ điều trị nghiện 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 pháp 

luật hiện hành về cơ chế hoạt động, cơ chế tài chính đối với đơn vị sự nghiệp y tế 

công lập. 

5. Về thời điểm thực hiện: từ ngày 01 tháng 01 năm 2022 trở đi. Khi Bộ 

Y tế có hướng dẫn mới thì áp dụng theo hướng dẫn của BYT. 

Trên đây là Báo cáo tóm tắt Tờ trình 6060/TTr-UBND ngày 12/9/2021 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. Kính trình Hội đồng nhân dân tỉnh khoá X, kỳ họp thứ 3 

xem xét thông qua để có cơ sở triển khai thực hiện. 

 

Xin trân trọng cảm ơn!  

 

 


