
ỦY BAN NHÂN DÂN  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TỈNH NINH THUẬN  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
________________ 

 
______________________________________________________________________ 

Số:          /UBND-VXNV  Ninh Thuận, ngày      tháng  02 năm 2022 
V/v triển khai thực hiện Nghị 

định số 109/2021/NĐ-CP của 

Chính phủ. 

  

 

Kính gửi:  

- Các Sở, ban, ngành; 

- Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; 

- Công an tỉnh; 

- UBND các huyện, thành phố. 

 

Thực hiện Nghị định số 109/2021/NĐ-CP ngày 08/12/2021 của Chính 

phủ quy định cơ sở y tế đủ điều kiện xác định tình trạng nghiện ma túy và hồ sơ, 

trình tự, thủ tục xác định tình trạng nghiện ma túy, 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh có ý kiến như sau: 

 1. Các Sở, ban, ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị theo chức năng, 

nhiệm vụ được giao tổ chức tuyên truyền, phổ biến, quán triệt và triển khai thực 

hiện các nội dung quy định tại Nghị định số 109/2021/NĐ-CP ngày 08/12/2021 

của Chính phủ. 

 2. Sở Y tế: 

- Chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành liên quan và các địa phương tham 

mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quy chế phối hợp thực hiện xác định tình 

trạng nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh. 

- Chỉ định cơ sở y tế trực thuộc đủ điều kiện xác định tình trạng nghiện 

ma túy cho các đối tượng quy định tại điểm a, b, c và d Khoản 1 Điều 27 Luật 

phòng, chống ma túy theo địa bàn quản lý; Công bố danh sách cơ sở y tế đủ điều 

kiện được chỉ định trên Cổng thông tin điện tử của đơn vị. 

- Hướng dẫn và giao nhiệm vụ cho các cơ sở có chức năng đào tạo, tổ 

chức tập huấn chuyên môn về xác định tình trạng nghiện ma túy. 

- Chỉ đạo các cơ sở y tế đủ điều kiện xác định tình trạng nghiện ma túy có 

trách nhiệm: Cử cán bộ y tế làm công tác xác định tình trạng nghiện ma túy 

tham gia tập huấn, cập nhật kiến thức chuyên môn về xác định tình trạng nghiện 

ma túy; phân công cán bộ y tế đáp ứng đủ điều kiện chuyên môn để xác định 

tình trạng nghiện ma túy; tuân thủ các hướng dẫn chuyên môn của Bộ Y tế về 

xác định tình trạng nghiện ma túy. 

  



3. Công an tỉnh: Chủ trì, phối hợp với Sở Y tế bảo đảm an ninh, an toàn 

cho cán bộ y tế làm công tác xác định tình trạng nghiện ma túy tại các cơ sở xác 

định tình trạng nghiện ma túy; chỉ định cơ sở y tế trực thuộc đủ điều kiện xác 

định tình trạng nghiện ma túy cho các đối tượng quy định tại điểm a, b, c và d 

Khoản 1 Điều 27 Luật Phòng, chống ma túy theo địa bàn quản lý (nếu có); Công 

bố danh sách cơ sở y tế đủ điều kiện được chỉ định trên Cổng thông tin điện tử 

của đơn vị. 

4. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh: Phối hợp với Sở Y tế và các cơ quan liên 

quan tổ chức triển khai Nghị định này; Chỉ định cơ sở y tế đủ điều kiện xác định 

tình trạng nghiện ma túy thuộc thẩm quyền quản lý (nếu có); Công bố trên Cổng 

thông tin điện tử của đơn vị danh sách cơ sở y tế đủ điều kiện xác định tình trạng 

nghiện ma túy thuộc thẩm quyền quản lý. 

 5. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội: Phối hợp với Sở Y tế và các 

đơn vị liên quan tổ chức triển khai Nghị định này;  Tổ chức hướng dẫn, kiểm tra, 

đôn đốc các đơn vị thuộc ngành thực hiện Nghị định này. 

 6. Sở Tài chính: Phối hợp với Sở Y tế và các đơn vị, địa phương có liên 

quan tham mưu cấp có thẩm quyền hỗ trợ kinh phí thực hiện xác định tình trạng 

nghiện ma túy cho người được đề nghị xác định tình trạng nghiện ma túy theo 

phân cấp của Luật ngân sách nhà nước và trong khả năng cân đối ngân sách địa 

phương. 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các Sở, ngành, địa phương liên 

quan phối hợp, triển khai thực hiện./. 

 
Nơi nhận: KT. CHỦ TỊCH 
- Như trên; 

- CT và PCT UBND tỉnh NLB; 

- VPUB: LĐ; 

- Lưu: VT, VXNV.   NNN 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 
 

Nguyễn Long Biên 
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