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ỦY BAN NHÂN DÂN  

TỈNH QUẢNG NAM 

Số :            /ĐA- UBND 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Quảng Nam, ngày       tháng 7  năm 2021 

 

ĐỀ ÁN 

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 được 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 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) 

 

 

I. SỰ CẦN THIẾT XÂY DỰNG ĐỀ ÁN  

1. Hiệu quả thực hiện Chương trình điều trị Methadone trên địa bàn 

tỉnh giai đoạn 2014-2021  

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 Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam ban hành Kế hoạch 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 tại tỉnh Quảng Nam được triển khai từ tháng 12 năm 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 và các năm tiếp theo 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).  

2. Do thay đổi nguồn ngân sách đảm bảo chi hoạt động; thực hiện xã 

hội hóa Chương trình điều trị Methadone trên địa bàn tỉnh từ năm 2022 trở 

đi 

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 

(DỰ THẢO) 
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động của Chương trình (bao gồm cả chi phí điều trị nghiện); về thuốc Methadone, 

Trung ương cấp miễn phí cho tất cả người tham gia điều trị nghiện.  

Theo các 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 nước và nước ngoài 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: từ tháng 01 năm 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 năm 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) .  

Đối với 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 (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 Hội đồng Nhân dân 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. Với chính sách này, đề 

nghị tích hợp chung vào Đề án trình lần này. 

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 



 4     

 

Nghị định 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 

mà nguồn thuốc Methadone không được trung ương hỗ trợ từ tháng 01 năm 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; 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 Đề án trình lần 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 bách và cần 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 địa phương, 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. CĂN CỨ PHÁP LÝ XÂY DỰNG ĐỀ ÁN  

Nghị định 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; 

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 số 1246/QĐ-TTg ngày 14/8/2020 của Thủ tướng Chính phủ 

về việc phê duyệt Chiến lược Quốc gia chấm dứt dịch bệnh AIDS vào năm 2030; 

Thông tư số 35/2014/TT-BYT ngày 13/11/2014 của Bộ Y tế về 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; 

Thông tư số 38/2014/TTLT-BYT-BTC ngày 14/11/2014 của Bộ Y tế và Bộ 

Tài chính về ban hành mức tối đa khung giá một số dịch vụ điều trị nghiện các 

chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế; 

Thông tư số 73/2017/TTBTC ngày 17/7/2017 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; 

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; 
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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; 

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 năm 2022 từ ngân sách địa phương; 

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; 

Nghị quyết số 16/2019/NQ-HĐND ngày 17/12/2019 về việc 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; 

Kế hoạch số 4263/KH-UBND ngày 7/11/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh 

Quảng Nam ban hành Kế hoạch 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. 

III. TÌNH HÌNH ĐIỀU TRỊ NGHIỆN BẰNG THUỐC METHDONE 

TRÊN TOÀN QUỐC VÀ TẠI TỈNH QUẢNG NAM 

Tính đến nay, toàn quốc có 63/63 tỉnh/thành phố triển khai chương trình 

điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc Methadone. Trong đó, đã có 

35/63 tỉnh/thành triển khai thu phí điều trị nghiện như TP. Hồ Chí Minh, tỉnh 

Khánh hoà, tỉnh Điện Biên, tỉnh Quảng Trị, TP. Hà Nội… 

Tại tỉnh Quảng Nam, từ năm 2014 đến nay, có 1.076 bệnh nhân đã tham 

gia điều trị nghiện chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế (thuốc Methadone). 

Trung bình hàng năm số người nghiện các chất dạng thuốc phiện tham gia điều 

trị Methadone là khoảng 42 bệnh nhân/năm (tăng 11% mỗi năm). Hiện đang tham 

gia điều trị là 513 bệnh nhân. Trong đó số đối tượng thuộc diện chính sách hỗ trợ 

tại Nghị quyết số 44/2017/NQ-HĐND ngày 07/12/2017 là 87 người (chiếm tỉ lệ 

17%).  

 Hiện, trên địa bàn tỉnh có 01 cơ sở điều trị nghiện chất dạng thuốc phiện 

bằng thuốc thay thế và 05 cơ sở cấp phát thuốc Methadone. Cụ thể như sau: 

(1) 01 cơ sở điều trị nghiện chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế 

(thuốc Methadone), đặt tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh: 218 bệnh nhân;  

(2) 04 cơ sở cấp phát thuốc Methadone: 

+ Tại cơ sở cấp phát thuốc Methadone huyện Tiên Phước:150 bệnh nhân; 

+ Tại cơ sở cấp phát thuốc Methadone  huyện Phước Sơn: 27 bệnh nhân; 

+ Tại cơ sở cấp phát thuốc Methadone huyện Quế Sơn: 50 bệnh nhân; 

+ Tại cơ sở cấp phát thuốc Methadone huyện Thăng Bình: 19 bệnh nhân;  

+ Tại cơ sở cấp phát thuốc Methadone thị xã Điện Bàn: 49 bệnh nhân. 
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Hiện nay, cơ sở điều trị nghiện và các cơ sở cấp phát thuốc Methadone trên 

địa bàn tỉnh chưa thực hiện thu điều trị nghiện theo quy định tại Nghị định số 

90/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ, Thông tư số 73/2017/TTBTC 

ngày 17/7/2017 của Bộ Tài chính. Từ năm 2014 đến năm 2021, ngân sách tỉnh hỗ 

trợ cho hoạt động điều trị nghiện trên địa bàn tỉnh. 

* Liệu trình điều trị Methdone cho 01 người tham gia điều trị 

nghiện/năm 

Thực hiện theo Quyết định số 3140/QĐ-BYT của Bộ trưởng Bộ Y tế ngày 

30/8/2010 về việc hướng dẫn điều trị thay thế nghiện các chất dạng thuốc phiện 

bằng thuốc Methadone, liệu trình điều trị nghiện bằng thuốc Methadone như sau: 

TT Liệu trình điều trị 
Năm thứ nhất 

(số lần/năm) 
Từ năm thứ hai  

(số lần/năm) 

I. Tư vấn   

1 Tư vấn cá nhân 14 04 

2 Tư vấn nhóm 06 04 

II. Khám và điều trị   

1 Khám đánh giá ban đầu 01  

2 Khởi liều (ngày đầu tiên) 01  

3 Khám định kỳ 12 12 

III. Xét nghiệm   

1 Công thức máu 02 02 

2 Sinh hoá 02 02 

3 Xét nghiệm sàng lọc HIV 01  

4 Anti - HCV 01  

5 HbsAg 01  

6 Xét nghiệm CDTP (nước tiểu) 12 06 

IV. Thuốc Methadone   

1 Thuốc uống hàng ngày 365 365 

VI. NỘI DUNG ĐỀ ÁN 

1. Mục tiêu 

a) Mục tiêu chung 

Mở rộng, tăng cường tiếp cận điều trị Methadone cho người nghiện các chất 

dạng thuốc phiện trên địa bàn tỉnh, góp phần giảm tỉ lệ ngươì sử dụng các chất 

dạng thuốc phiện bất hợp pháp, giảm tỉ lệ tội phạm xã hội có liên quan tới các 

chất dạng thuốc phiện; can thiệp giảm lây nhiễm HIV và một số bệnh có 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 năm 2022 

(bao gồm cả đối tượng tại khoản 2, khoản 3 Điều 22 Nghị định 90/2016/NĐ-CP, 
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là đối tượng được chính sách hỗ trợ quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 2 Nghị 

quyết số 44/2017NQ-HDND); 

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 90/2016/NĐ-CP, đã được Hội đồng Nhân 

dân 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 90/2016/NĐ-CP, để duy trì bền vững hoạt động điều trị nghiện, góp 

phần giảm gánh nặng ngân sách địa phương 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. 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 ngày 07/12/2017). 

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 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 các chất dạng thuốc phiện 

bằng thuốc thay thế, không thuộc đối tượng quy định tại điểm a, b Khoản 3 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 (thuốc Methadone) tại các cơ sở điều trị, cấp phát thuốc 

Methadone của Nhà nước. 

4. Nội dung  

4.1. Về chính sách hỗ trợ  

a) Hỗ trợ kinh phí mua thuốc Methadone 

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 22 Nghị định 90/2016/NĐ-CP: "Người 

tham gia điều trị nghiện chất dạng thuốc phiện được sử dụng thuốc thay thế miễn 

phí do ngân sách Nhà nước bảo đảm"; căn cứ 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 
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mua thuốc Methadone cho bệnh nhân từ tháng 01 năm 2022 từ ngân sách địa 

phương. Do vậy nguồn kinh phí hỗ trợ mua thuốc Methadone cho tất cả người 

tham gia điều trị nghiện xin được hỗ trợ từ nguồn ngân sách địa phương. 

Chính sách hỗ trợ: đảm bảo toàn bộ kinh phí mua thuốc Methadone hàng 

năm cho tất cả người tham gia điều trị nghiện bằng thuốc Methadone theo liệu 

trình điều trị quy định tại Quyết định số 3140/QĐ-BYT ngày 30/8/2010 của Bộ 

trưởng Bộ Y tế  trên địa bàn tỉnh. 

Thời gian thực hiện: từ tháng 01 năm 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 hàng 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 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 90/2016/NĐ-CP, đã được Hội đồng Nhân 

dân 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. Đề nghị tiếp tục thực hiện chính sách này. 

Đối tượng được hưởng: Đối tưởng 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.  

Dự toán chi phí điều trị nghiện chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế 

cho đối tượng này như sau:  
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- 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 90/2016/NĐ-CP trong 01 năm là: 417.350.000 đ. Trong đó: 

+ Dự toán chi phí điều trị năm thứ nhất: 07 người x 4.250.000đ/người/năm     

    = 29.750.000đ 

+ Dự toán chi phí điều trị năm thứ hai: 95 người x 4.080.000đ/người/năm  

= 387.600.000đ 

(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 tỉnh 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 90/2016/NĐ-CP trong 01 năm = (a) + (b) = 

524.217.600 đồng/ năm + 417.350.000 đ/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 

Kinh phí thực hiện chính sách hỗ trợ mua thuốc Methadone và chi phí điều 

trị nghiện quy định tại khoản 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. 

4.3. Về 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 bằng thuốc thay thế, không thuộc đối 

tượng tại khoản 2, khoản 3 Điều 22 Nghị định 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 quy định. 
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c) Mức giá thu phí dịch vụ điều trị nghiện 

Áp dụng các văn bản quy định hiện hành 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 của Bộ Y tế 

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 như quy 

định tại Quyết định số 3140/QĐ-BYT ngày 30/8/2010 của Bộ trưởng 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;  

+ 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 và 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 đính kèm) 

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 

tại địa điểm thu phí và ở vị trí thuận tiện để người bệnh biết thực hiện. 
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- 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 pháp 

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

công lập. 

e) Về thời điểm thực hiện: áp dụng thu phí điều trị nghiện bằng thuốc 

Methadone; thu phí cấp phát thuốc Methadone từ tháng 01 năm 2022 trở đi. Khi 

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

VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Sở Y tế  

- Chủ trì, triển khai thực hiện Đề án ngay sau khi UBND tỉnh ban hành 

Quyết định triển khai thực hiện Nghị quyết Hội đồng Nhân dân tỉnh về quy định 

chính sách hỗ trợ thuốc Methadone và mức thu phí điều trị nghiện bằng thuốc 

Methadone (trừ các đối tượng miễn, giảm) trên địa bàn tỉnh; trên cơ sở đó tham 

mưu lập dự toán kinh phí mua thuốc Methadone để kịp thời cấp thuốc cho các đối 

tương điều trị nghiện từ tháng 01 năm 2022 từ nguồn ngân sách tỉnh và kinh phí 

điều trị nghiện của các đối tượng thuộc diện được hỗ trợ tại Nghị quyết số 

44/2017/NQ-HĐND; lập dự toán thu, chi thực hiện Kế hoạch hàng năm và cả giai 

đoạn 2022-2025 (bao gồm 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 nước và nước ngoài và các nguồn hợp pháp khác); chỉ đạo, giám sát việc 

triển khai thực hiện thu phí, quản lý và sử dụng nguồn thu đúng theo quy định tại 

các cơ sở điều trị Methdone; 

- Tăng cường thông tin, truyền thông rộng rãi, nâng cao nhận thức của Nhân 

dân về xã hội hóa công tác điều trị Methdone sau khi Đề án đã được thông qua 

Hội đồng Nhân dân tỉnh; 

- Thường xuyên chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra, thanh tra việc quản lý, triển 

khai điều trị nghiện bằng thuốc Methdone, đánh giá tình hình thực hiện Đề án; 

định kỳ tổ chức sơ kết, tổng kết đánh giá kết quả thực hiện và tổng hợp báo cáo 

UBND tỉnh. 

2. Sở Tài chính 

- Tham mưu cân đối, bố trí kinh phí triển khai hoạt động điều trị nghiện 

bằng Methadone trên địa bàn tỉnh hàng năm;  

- Kiểm tra, giám sát việc quản lý, sử dụng ngân sách; quản lý thu, chi đối 

với hoạt động điều trị Methdone trên địa bàn tỉnh. 

3. Sở Kế hoạch-Đầu tư 

Phối hợp với Sở Tài chính huy động các nguồn đầu tư cho công tác điều trị 

nghiện chất dạng thuốc phiện bằng thuốc Methadone trên địa bàn tỉnh. 
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4. Sở Lao động-Thương binh&Xã hội 

- Phối hợp với các sở, ban, ngành, địa phương liên quan hướng dẫn các cơ 

sở điều trị thuộc thẩm quyền quản lý thực hiện việc điều trị nghiện chất dạng thuốc 

phiện; 

- Định kỳ kiểm tra, thanh tra, báo cáo, thống kê việc triển khai thực hiện 

điều trị nghiện chất dạng thuốc phiện tại các cơ sở điều trị thuộc thẩm quyền quản 

lý theo quy định. 

5. Công an tỉnh 

- Chỉ đạo cơ quan công an huyện, thị xã, thành phố phối hợp với các cơ 

quan Y tế triển khai hoạt động điều trị nghiện bằng thuốc Methadone; tăng cường 

an ninh, trật tự, an toàn xã hội tại các địa bàn có cơ sở điều trị; 

- Chỉ đạo các lực lượng liên quan nắm chắc tình hình, phát hiện các trường 

hợp vi phạm khi tham gia điều trị nghiện bằng thuốc Methadone để kịp thời xử lý 

theo pháp luật hiện hành. 

6. Ủy ban Nhân dân huyện, thị xã, thành phố 

Chỉ đạo tổ chức tuyên truyền về Chương trình điều trị các chất dạng thuốc 

phiện bằng Methadone; vận động, giới thiệu người nghiện tham gia điều trị; quản 

lý, giáo dục và hỗ trợ người nghiện tham gia Chương trình. 

 

Nơi nhận: 
- Bộ Y tế; 

- HĐND tỉnh; 
- CT, các PCT UBND Tỉnh; 
- Các Sở: Y tế, Tài chính, Kế hoạch-Đầu tư;  

- Công an tỉnh; 

- UBND 18 huyện, Thị xã, Tp;  

- Lưu: VT; KG-VX. 

CHỦ TỊCH 

 

 

 


