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Số:          /BC-HĐND

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

          Quảng Nam, ngày       tháng      năm 2021

BÁO CÁO
Thẩm tra của Ban Văn hóa – Xã hội HĐND tỉnh về Tờ trình, 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”

 Qua xem xét Tờ trình số 6060/TTr-UBND ngày 12/9/2021 của UBND tỉnh về 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”; khảo sát và làm việc trực tiếp tại các điểm triển khai uống Methadone 
ở các huyện: Phước Sơn, Thăng Bình, Tiên Phước; các Sở Y tế, Sở Lao động - Thương 
binh và Xã hội, Sở Tài chính; Ban Văn hóa - Xã hội báo cáo HĐND tỉnh một số nội 
dung sau: 

1. Sự cần thiết và thẩm quyền ban hành
Thời gian qua, thực hiện các chủ trương, chương trình của Trung ương và của 

tỉnh liên quan đến điều trị nghiện bằng thuốc Methadone, các cấp, các ngành đã triển 
khai thực hiện đạt kết quả khá tích cực; từng bước giúp các đối tượng tái hoà nhập cộng 
đồng, góp phần bảo đảm an ninh, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh (có khoảng 67% 
người điều trị nghiện được cải thiện sức khỏe, có công việc ổn định).

Từ tháng 01/2022 nguồn thuốc Methadone không còn được Trung ương hỗ trợ; 
một số nội dung liên quan hoạt động điều trị nghiên, mức thu dịch vụ điều trị nghiện, các 
chính sách hỗ trợ cho các đối tượng... cần quy định thống nhất và đảm bảo thực hiện theo 
đúng các quy định pháp luật hiện hành. Do vậy, việc UBND tỉnh trình HĐND tỉnh 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 là cần thiết và đúng thẩm quyền, đảm bảo cho việc tiếp tục 
thực hiện hiệu quả chương trình điều trị nghiện bằng Methadone trên địa bàn tỉnh.

2. Về dự thảo Nghị quyết
Ban cơ bản thống nhất phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng, chính sách hỗ trợ 

và mức thu dịch vụ điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế (thuốc 
Methadone) như UBND tỉnh trình. Ngoài ra, Ban có một số ý kiến sau:

2.1. Về tiêu đề nghị quyết
Để có căn cứ quy định các chính sách hỗ trợ trên cơ sở các mức thu dịch vụ điều 

trị nghiện, Ban đề nghị điều chỉnh tiêu đề nghị quyết thành: “Quy định mức thu dịch vụ 
và chính sách hỗ trợ đối tượng điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay 
thế (thuốc Methadone) trên địa bàn tỉnh Quảng Nam”.
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2.2 Về mức thu dịch vụ điều trị nghiện:
Ban thống nhất 7/8 dịch vụ như dự thảo UBND tỉnh trình. Đối với dịch vụ “Xét 

nghiệm chất dạng thuốc phiện (nước tiểu)”: Đề nghị không đưa vào nghị quyết do dịch 
vụ này đã quy định mức thu tại Nghị quyết số 16/2019/NQ-HĐND ngày 17/12/2019 của 
HĐND tỉnh khóa IX 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.

Tại điểm b khoản 3 Điều 2 dự thảo nghị quyết, Ban đề nghị không viện dẫn lại nội 
dung đã được văn bản Trung ương quy định, do đó đề nghị điều chỉnh thành: “Việc quản 
lý, sử dụng kinh phí thực hiện theo Điều 4, Thông tư số 38/2014/TTLT-BYT-BTC ngày 
14/11/2014 của liên 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”.

Thời gian thực hiện thu dịch vụ điều trị nghiện chất dạng thuốc phiện bằng thuốc 
thay thế áp dụng từ ngày 01/01/2022 trở đi.

2.3 Về các chính sách hỗ trợ
a) Về hỗ trợ kinh phí mua thuốc Methadone:
Tại khoản 1 Điều 23 Nghị định số 90/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính 

phủ quy định “Ngân sách nhà nước để thực hiện quy định tại các khoản 1, 2 và 3 Điều 
22 Nghị định này”1. Do đó, Ban đề nghị điều chỉnh, bổ sung điểm a khoản 1 Điều 2 của 
dự thảo nghị quyết thành: 

Người tham gia điều trị nghiện chất dạng thuốc phiện được sử dụng thuốc thay 
thế (thuốc Methadone) do ngân sách tỉnh đảm bảo thực hiện miễn phí.

Dự kiến nguồn kinh phí mua thuốc Methadone hằng năm: Khoảng 542 triệu 
đồng/năm (phụ lục III kèm theo).

Thời gian thực hiện từ ngày 01/01/2022 trở đi.
Trường hợp có thay đổi số lượng đối tượng thụ hưởng và đơn giá thuốc  

Methadone, ngân sách tỉnh đảm bảo theo tình hình thực tế và quy định hiện hành.
b) Về hỗ trợ chi phí điều trị nghiện:
Ban đề nghị bổ sung nguồn kinh phí cấp bù về hỗ trợ chi phí điều trị nghiện cho 

các cơ sở y tế hằng năm: Khoảng 417 triệu đồng/năm (phụ lục I kèm theo)

1 Điều 22. Chế độ, chính sách đối với những người tham gia điều trị và người làm công tác điều trị nghiện chất dạng 
thuốc phiện
1. 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.
2. Ngân sách nhà nước bảo đảm toàn bộ 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. Ngân sách nhà nước 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 sau đây:
a) Thương binh; (b) Người bị nhiễm chất độc hóa học suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên; (c) Người nghèo; 
(d) Người cao tuổi cô đơn không nơi nương tựa; (đ) Trẻ em mồ côi; (e) Người khuyết tật nặng và đặc biệt nặng.
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Ngoài ra, qua khảo sát thực tế tại các điểm uống Methadone, thời gian qua, các 
đối tượng uống Methadone hàng ngày được miễn phí hoàn toàn. Từ năm 2022 trở đi, 
thực hiện mức thu phí dịch vụ đối với các đối tượng này là rất khó khăn, sẽ nảy sinh các 
vấn đề xã hội phức tạp. Do vậy, Ban đề nghị ngân sách tỉnh cấp bù 100% chi phí cấp 
phát thuốc (10.000 đồng/lần/người/ngày) cho các đối tượng tại điểm c khoản 2 Điều 1 
dự thảo nghị quyết UBND tỉnh trình nhằm đảm bảo cho các đối tượng yên tâm điều trị 
bằng thuốc thay thế.

Dự kiến kinh phí cấp bù: Khoảng 1,8 tỷ đồng/năm (phụ lục II kèm theo)
2.4 Về kinh phí thực hiện: 
Để có cơ sở dự toán kinh phí hằng năm thực hiện chương trình này, Ban đề nghị 

bổ sung phần kinh phí thực hiện: Dự kiến khoảng 2,8 tỷ đồng/năm từ ngân sách tỉnh.
2.5 Về bố cục dự thảo nghị quyết: Ban đề nghị điều chỉnh như sau:
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng
Điều 2. Mức thu dịch vụ điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc 

thay thế (thuốc Methadone)”
1. Quy định mức thu dịch vụ điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc 

thay thế (thuốc Methadone)
2. Đơn vị thu dịch vụ
Điều 3. Các chính sách hỗ trợ
1. Hỗ trợ chi phí điều trị nghiện 
2. Hỗ trợ kinh phí mua thuốc Methadone
Điều 4. Kinh phí thực hiện
Điều 5. Tổ chức thực hiện
Ngoài ra, sau khi nghị quyết được thông qua, Ban đề nghị UBND tỉnh sớm triển 

khai thủ tục liên quan đến đấu thầu và mua thuốc Methadone để đảm bảo việc điều trị 
liên tục theo thời gian quy định tại nghị quyết; sớm phân bổ kinh phí hoạt động trong 
năm 2021 cho các đơn vị; có kế hoạch cải tạo, sửa chữa, nâng cấp các cơ sở cấp phát 
thuốc nhằm đảm bảo đủ điều kiện để các cơ sở này hoạt động. Đồng thời, chỉ đạo các 
địa phương có cơ sở cấp phát thuốc tăng cường công tác phối hợp đảm bảo an ninh trật 
tự an toàn tại các điểm cấp phát thuốc

Trên đây là Báo cáo thẩm tra của Văn hóa - Xã hội về Tờ trình và dự thảo Nghị 
quyết. Kính trình kỳ họp thứ ba, HĐND tỉnh khóa X xem xét, quyết định./.

Nơi nhận:
- TT HĐND tỉnh;
- UBND tỉnh;
- Các Ban HĐND tỉnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh
- Đại biểu mời;
- VP Đoàn ĐBQH&HĐND tỉnh: CPVP, CV;
- Lưu VT.

TM. BAN VĂN HÓA - XÃ HỘI
TRƯỞNG BAN

[daky]
Trần Thị Bích Thu
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