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TỜ TRÌNH 

Dự thảo Nghị quyết Quy định mức giá một số dịch vụ điều trị nghiện các chất 

dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế trên địa bàn tỉnh Lai Châu 

 

Kính gửi: Hội đồng nhân dân tỉnh Lai Châu. 

 

Thực hiện quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 

2015, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm 

pháp luật năm 2020 và Quyết định của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Lai 

Châu thông qua đề nghị xây dựng Nghị quyết; Ủy ban nhân dân tỉnh đã giao Sở 

Y tế chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan tổ chức soạn thảo dự thảo 

Nghị quyết Quy định mức giá một số dịch vụ điều trị nghiện các chất dạng 

thuốc phiện bằng thuốc thay thế trên địa bàn tỉnh Lai Châu, cụ thể như sau: 

I. SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH NGHỊ QUYẾT 

Chương trình điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế 

Methadone trên địa bàn tỉnh được triển khai từ năm 2012 đến nay và đạt được những 

kết quả quan trọng; tổng số người tham gia điều trị đến hết tháng 9/2022 là 2.041 

người, đạt được 101% chỉ tiêu kế hoạch tỉnh giao, đạt diện bao phủ 69,2% so với số 

người nghiện được quản lý. Người bệnh tham gia Chương trình điều trị nghiện các 

chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế đã có sự cải thiện tích cực về sức khỏe 

(thể chất, tinh thần) trước điều trị (78,4%), sau điều trị tăng (86,1%); Giảm tội phạm 

liên quan đến ma túy, giúp ổn định an ninh, trật tự, an toàn xã hội. Mức thu nhập trên 

3 triệu đồng/người/tháng được tăng lên so trước khi vào điều trị từ (21,5% → 

58,8%). Chương trình đã có tác động giảm lây nhiễm HIV ổn định ở mức 11,3% 

trong nhóm nghiện ma tuý; góp phần giảm tỷ lệ lây nhiễm HIV trong cộng đồng; 

giảm tử vong do nguyên nhân sử dụng ma tuý, heroin gây ra…Được Bộ Y tế ghi 

nhận Lai Châu là một trong những tỉnh có mô hình điểm triển khai chương trình. 

Tuy nhiên, tình hình sử dụng trái phép chất ma túy trên địa bàn tỉnh vẫn có diễn 

biến phức tạp. Hiện nay, trên địa bàn tỉnh có 2.951 người nghiện ma túy có hồ sơ 
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quản lý của cơ quan chức năng. Dự báo số người nghiện ma tuý trên địa bàn tỉnh 

đang có xu hướng gia tăng do Lai Châu là một trong những địa bàn trung chuyển ma 

túy, sẽ có tác động, ảnh hưởng đến tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.  

Những năm qua chi phí nhân công và chi phí khám, chữa bệnh cho người 

nghiện ma túy được bố trí từ ngân sách địa phương theo Đề án điều trị thay thế 

nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc Methadone. Thực hiện Thông tư liên 

tịch số 38/2014/TTLT-BYT-BTC ngày 14/11/2014 của liên Bộ: Y tế và 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; Việc cơ quan chuyên môn xây dựng trình HĐND tỉnh 

ban hành mức giá theo quy định của Thông tư số 38/2014/TTLT-BYT-BTC là cần 

thiết và đúng thẩm quyền, để đáp ứng nhu cầu chăm sóc, điều trị cho người bệnh 

nghiện ma túy bằng thuốc thay thế tại các cơ sở điều trị, cơ sở cấp phát thuốc, giảm 

tác động tiêu cực đến sức khỏe người bệnh, giảm tình trạng sử dụng trái phép chất 

ma túy, góp phần bảo đảm an ninh, trật tự xã hội; duy trì hoạt động thường xuyên 

tại các cơ sở điều trị, cơ sở cấp phát thuốc và tính bền vững của Chương trình; tăng  

nguồn thu cho đơn vị, giảm chi phí cho ngân sách nhà nước; đáp ứng yêu cầu thực 

tiễn đặt ra, tạo hành lang pháp lý, sự thống nhất trong triển khai công tác xã hội hoá 

điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế trên địa bàn tỉnh.  

II. MỤC ĐÍCH, QUAN ĐIỂM CHỈ ĐẠO XÂY DỰNG DỰ THẢO NGHỊ 

QUYẾT 

1. Mục đích 

- Tạo hành lang pháp lý để triển khai công tác xã hội hóa điều trị nghiện các chất 

dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế trên địa bàn tỉnh.  

- Tạo sự ổn định, duy trì Chương trình điều trị thay thế các chất dạng thuốc phiện 

bằng thuốc thay thế trong những năm tiếp theo. 

- Hạn chế lây nhiễm HIV/AIDS và các bệnh truyền nhiễm khác lây qua đường 

máu, làm giảm sử dụng trái phép chất ma túy và các vi phạm pháp luật liên quan 

đến ma túy, góp phần đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội. 

2. Quan điểm chỉ đạo 

- Các nội dung quy định mức thu, mức hỗ trợ xuất phát từ yêu cầu thực tiễn, 

đảm bảo tính hợp pháp, phù hợp với điều kiện thực tế của tỉnh, tạo điện kiện cho 

các tổ chức, cá nhân tham gia Chương trình điều trị nghiện các chất dạng thuốc 

phiện bằng thuốc thay thế trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật. 
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- Tạo hành lang pháp lý để triển khai công tác xã hội hóa điều trị các chất 

dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế trên địa bàn tỉnh một cách ổn định, lâu dài. 

- Phát huy những kết quả đạt được trong công tác điều trị nghiện các chất dạng 

thuốc phiện bằng thuốc thay thế của các giai đoạn trước. Duy trì, tiếp tục triển khai 

hoạt động điều trị các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế tại cơ sở điều trị, 

cơ sở cấp phát thuốc; lồng ghép tối đa việc điều trị nghiện các chất dạng thuốc 

phiện bằng thuốc thay thế với các hoạt động dự phòng, chăm sóc, điều trị 

HIV/AIDS và các dịch vụ y tế khác trên địa bàn tỉnh. 

III. QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT 

Sau khi đề nghị xây dựng Nghị quyết Quy định mức giá một số dịch vụ điều 

trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế trên địa bàn tỉnh Lai Châu 

được Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Lai Châu thông qua, Ủy ban nhân dân 

tỉnh đã giao cho Sở Y tế chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan tổ chức soạn 

thảo dự thảo Nghị quyết Quy định mức giá một số dịch vụ điều trị nghiện các chất 

dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế trên địa bàn tỉnh Lai Châu. 

Thực hiện sự chỉ đạo của UBND tỉnh, Sở Y tế đã chủ trì soạn thảo Nghị quyết 

Quy định mức giá một số dịch vụ điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng 

thuốc thay thế trên địa bàn tỉnh Lai Châu và tổ chức lấy ý kiến tham gia của các sở, 

ban, ngành, đoàn thể tỉnh và UBND các huyện, thành phố. Toàn bộ nội dung, hồ sơ 

dự thảo Nghị quyết đã được đăng tải lên mục “LẤY Ý KIẾN VỀ DỰ THẢO VĂN 

BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT” trên Cổng thông tin điện tử tỉnh Lai Châu, từ 

ngày 14/10/2022 đến ngày 14/11/2022 và trên trang thông tin điện tử của Sở Y tế 

tại địa chỉ: https://Soyte.laichau.gov.vn. Đồng thời, dự thảo Nghị quyết đã được cơ 

quan chủ trì soạn thảo xin ý kiến thẩm định của Sở Tư pháp tại Báo cáo thẩm định 

số 1518/BC-STP, ngày 07/11/2022. 

Dự thảo Nghị quyết Quy định mức giá một số dịch vụ điều trị nghiện các chất 

dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế trên địa bàn tỉnh Lai Châu đã được Ủy ban 

nhân dân tỉnh thông qua tại phiên họp Ủy ban nhân dân tỉnh ngày 14/11/2022. 

IV. BỐ CỤC VÀ NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT 

1. Bố cục 

Dự thảo Nghị quyết Quy định mức giá một số dịch vụ điều trị nghiện các 

chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế trên địa bàn tỉnh Lai Châu được bố cục 

thành 4 Điều, cụ thể như sau:  

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng 
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        Điều 2. Quy định mức giá dịch vụ  

Điều 3. Tổ chức thực hiện 

Điều 4. Hiệu lực thi hành 

2. Nội dung cơ bản của dự thảo Nghị quyết 

Mức giá một số dịch vụ điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc 

thay thế (không bao gồm thuốc, xét nghiệm và nhân công) tại các cơ sở điều trị, cơ 

sở cấp phát thuốc của Nhà nước trên địa bàn tỉnh được xây dựng bám sát quy định, 

hướng dẫn tại Thông tư số 38/2014/TTLT-BYT-BTC của Bộ Y tế - 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, Thông tư số 35/2014/TT-BYT ngày 13/11/2014 của Bộ 

Y tế quy định định mức kinh tế kỹ thuật làm cơ sở xây dựng giá và dịch vụ điều trị 

nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế, mức giá cụ thể:  

- Khám ban đầu: 20.000 đồng/lần khám/người (tối đa không quá 1 

lần/người/quá trình điều trị. 

- Khám khởi liều điều trị: 12.000 đồng/lần khám/người (tối đa không quá 01 

lần/người/quá trình điều trị). 

- Khám định kỳ: 7.000 đồng/lần khám/người (1 lần/người/tháng hoặc khám 

theo yêu cầu). 

- Cấp phát thuốc tại cơ sở điều trị thay thế: 6.000 đồng/lần/người/ngày. 

- Cấp phát thuốc tại cơ sở cấp phát thuốc thay thế: 4.000 đồng/lần/người/ngày. 

- Tư vấn cá nhân: 10.000 đồng/lần/người (năm đầu điều trị không quá 14 

lần/năm, từ năm điều trị thứ hai không quá 4 lần/năm và tư vấn khác theo yêu cầu 

của người bệnh). 

- Tư vấn nhóm: 5.000 đồng/lần/người (năm đầu điều trị không quá 6 lần/năm, 

từ năm điều trị thứ 2 không quá 4 lần/năm). 

Trên đây là Tờ trình về dự thảo Nghị quyết Quy định mức giá một số dịch vụ 

điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế trên địa bàn tỉnh Lai 

Châu. Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu kính trình Hội đồng nhân dân tỉnh Lai Châu 

xem xét, quyết định./. 

* Xin gửi kèm theo Tờ trình này các tài liệu: 

(1) Dự thảo Nghị quyết Quy định mức giá một số dịch vụ điều trị nghiện các 

chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế trên địa bàn tỉnh Lai Châu. 
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(2) Báo cáo thẩm định số 1518/BC-STP, ngày 07/11/2022 của Sở Tư pháp. 

(3) Báo cáo tiếp thu giải trình ý kiến thẩm định của Sở Tư pháp. 

(4) Báo cáo tổng hợp giải trình, tiếp thu ý kiến của các sở, ban, ngành, cơ 

quan, tổ chức. 

 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Thường trực Tỉnh ủy; 

- Thường trực HĐND tỉnh; 

- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; 

- Các đại biểu HĐND tỉnh; 

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; 

- Văn phòng ĐĐBQH-HĐND tỉnh; 

- Các Sở: Y tế, Tài chính, Tư pháp; 

- Lưu: VT, VX1. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Tống Thanh Hải 
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