
UBND TỈNH ĐIỆN BIÊN 

SỞ Y TẾ 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:         /SYT-NVD 
V/v: Tăng cường công tác quản 
lý, chỉ đạo kiểm tra hoạt động 

tiếp nhận, bảo quản, cấp phát, sử 
dụng thuốc Methadone. 

Điện Biên, ngày     tháng 5 năm 2021 

                           

Kính gửi:  

 - Trung tâm Kiểm soát bệnh tật; 

 - Các cơ sở điều trị, cấp phát thuốc Methadone. 
   

Thực hiện công văn số 300/TTrB-P3 ngày 23/4/2021 của Bộ Y tế về việc 

tăng cường công tác quản lý, chỉ đạo kiểm tra hoạt động tiếp nhận, bảo quản, 

cấp phát, sử dụng thuốc Methadone, Sở Y tế yêu cầu các đơn vị thực hiện một 

số nội dung sau:  

1. Các cơ sở điều trị, cấp phát thuốc Methadone: 

- Tăng cường kiểm tra, kiểm soát, đảm bảo chống thất thoát, chống lạm 

dụng trong quá trình tiếp nhận, bảo quản, cấp phát thuốc Methadone. 

- Đối với các đơn vị đang thực hiện Đề án thí điểm cấp phát Methadone 

nhiều ngày cho bệnh nhân theo quyết định số 5074/QĐ-BYT ngày 04/12/2020 

của Bộ Y tế cần tăng cường kiểm tra, giám sát việc tiếp nhận, bảo quản, sử dụng 

thuốc Methadone của bệnh nhân theo quy định. 

2. Trung tâm Kiểm soát bệnh tật: 

- Giao Trung tâm kiểm soát bệnh tật tổ chức hướng dẫn, hỗ trợ cơ sở điều 

trị, cấp phát thuốc Methadone trên địa bàn tỉnh tăng cường kiểm soát công tác 

tiếp nhận, bảo quản, cấp phát thuốc Methadone. 

- Phối hợp với Sở Y tế kiểm tra, giám sát việc tiếp nhận, bảo quản, sử 

dụng thuốc Methadone của bệnh nhân theo quy định. 

3. Thanh tra Sở: 

- Phối hợp với Phòng Nghiệp vụ Dược, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật 

thanh, kiểm tra, giám sát việc tiếp nhận, bảo quản, sử dụng thuốc Methadone. 

- Xử lý hoặc kiến nghị xử lý nghiêm các hành vi vi phạm (nếu có) theo 

quy định của pháp luật. 

Sở Y tế thông báo để các cơ sở biết và triển khai thực hiện./. 

 
   Nơi nhận:                                                
     - Như trên; 
     - Website Sở Y tế; 

     - Lưu VT, NVD. 

 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 
 

 



Phạm Giang Nam 
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