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UBND TỈNH NINH THUẬN  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ Y TẾ  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
_____________ 

 
_______________________________________________________ 

Số:           /BC-SYT  Ninh Thuận, ngày        tháng     năm 2019 

 

BÁO CÁO 

 Kết quả kiểm soát hoạt động nhập khẩu, xuất khẩu,  

tạm nhập, tái xuất, sản xuất, bảo quản, tàng trữ, mua bán,  

vận chuyển, phân phối, sử dụng thuốc gây nghiện,  

thuốc hướng thần và tiền chất trong lĩnh vực y tế năm 2019 

 

Thực hiện Công văn số 1117/CAT-PC04 ngày 23/10/2019 của Giám đốc 

Công an tỉnh V/v phối hợp báo cáo tổng kết 08 năm thực hiện Quyết định số 

52/2011/QĐ-TTg ngày 21/9/2011 của Thủ tướng Chính phủ, 

Sở Y tế Ninh Thuận báo cáo kết quả thực hiện công tác kiểm soát hoạt 

động nhập khẩu, xuất khẩu, tạm nhập, tái xuất, sản xuất, bảo quản, tàng trữ, mua 

bán, vận chuyển, phân phối, sử dụng thuốc gây nghiện, thuốc hướng tâm thần và 

tiền chất trong lĩnh vực y tế năm 2019, như sau: 

1. Tình hình, kết quả thực hiện: 

1 1    y   ng và   n hành    ho  h tri n  h i ho t   ng ph ng,  h ng 

ma túy Ngành Y t :  

- Nhằm nâng cao kiến thức về các chất ma túy, đảm bảo chất lượng trong 

công tác xác định tình trạng nghiện, triển khai có hiệu quả dự án “Nâng cao hiệu 

quả công tác phòng, chống ma túy tại xã, phường” và công tác vận động đối 

tượng nghiện điều trị Methadone tại các cơ sở y tế và cơ sở cai nghiện ma túy; 

theo Kế hoạch của Ban Chỉ đạo tỉnh về triển khai công tác phòng chống ma túy 

năm 2019, Sở Y tế ban hành Kế hoạch số 2230/KH-SYT ngày 19/6/2019 về việc 

tổ chức tập huấn xác định tình trạng nghiện ma túy và phổ biến kiến thức cơ bản 

về điều trị thay thế nghiện chất dạng thuốc phiện bằng Methadone cho cán bộ y 

tế các đơn vị trong Ngành Y tế và Cơ sở Cai nghiện ma túy tỉnh. 

- Chỉ đạo các đơn vị thực hiện tốt công tác phối hợp xác định tình trạng 

nghiện, củng cố tổ chức và các thực hiện các giải pháp đẩy mạnh hoạt động của 

các điểm điều trị nghiện bằng Methadone, công tác tuyên truyền, vận động 

người nghiện tự nguyện điều trị. 

- Nhằm quản lý, sử dụng thuốc Methadone, thuốc gây nghiện, thuốc 

hướng tâm thần đúng quy định, Sở Y tế ban hành Kế hoạch số 3248/KH-SYT 

ngày 27/8/2019 về việc kiểm tra công tác quản lý, sử dụng Methadone 8 tháng 

đầu năm 2019 và Kế hoạch số 3332/KH-SYT ngày 04/9/2019 kiểm tra công tác 

khám sức khỏe cho lái xe và công tác quản lý sử dụng thuốc gây nghiện, thuốc 

hướng tâm thần tại một số cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh. 

1 2  Tri n  h i th   hiện xá   ịnh tình tr ng nghiện m  túy  ủ  người  ị 

 ề nghị áp  ụng  iện pháp  ư  vào  ơ sở   i nghiện  ắt  u  :  
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- Từ ngày 09/7/2019 đến ngày 12/7/2019 đã tổ chức 04 lớp tập huấn cho 

160 h c viên là các bộ y tế 59 Trạm Y tế xã, 07 Trung tâm Y tế huyện/thành phố 

và Cơ sở cai nghiện tỉnh về xác định tình trạng nghiện ma túy và phổ biến kiến 

thức cơ bản về điều trị thay thế nghiện chất dạng thuốc phiện bằng Methadone.  

- Để tăng cường phát hiện ma túy trong các đối tượng, Sở Y tế cũng đã 

chỉ đạo các đơn vị thực hiện nghiêm túc việc xét nghiệm ma túy đối với các 

trường hợp đến khám sức khỏe lái xe. 

1.3. Tri n  h i  ông tá   iều trị   i nghiện, tư vấn hỗ trợ người s u   i 

nghiện và   n thiệp giảm tá  h i ph ng,  h ng l y nhiễm HIV: 

 - Tính đến ngày 31/10/2019 tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh có 53 

bệnh nhân nghiện đang điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng 

Methadone, trong đó có 44 bệnh nhân điều trị duy trì liều, 06 bệnh nhân điều trị 

dò liều. Trong những tháng đầu năm đa số bệnh nhân tham gia điều trị thường 

xuyên, có 04 bệnh nhân bỏ trị quay trở lại điều trị, không có trường hợp bỏ trị.  

- Từ ngày 22/8/2019 tại điểm uống Methadon Trung tâm Y tế huyện Thuận 

Nam cũng đã tiếp nhận 01 trường hợp tự nguyện về điều trị, đến nay bệnh nhân 

này đến và điều trị hàng ngày theo quy định. 

- Việc triển khai Quyết định số 786/QĐ-BYT ngày 01/3/2019 của Bộ Y tế 

ban hành hướng dẫn can thiệp lạm dụng ma túy tổng hợp dạng Amphetamine,  

Sở Y tế đang có kế hoạch làm việc với tuyến trên để tổ chức tập huấn cho cán bộ 

y tế các tuyến trên địa bàn tỉnh. 

- Công tác tuyên truyền về tác hại việc sử dụng ma túy, dự phòng lây 

nhiễm HIV cũng được tăng cường, song song với việc xét nghiệm HIV đối với 

các nhóm đối tượng đích và can thiệp giảm tác hại phòng, chống lây nhiễm HIV. 

Cơ sở điều trị HIV tại 5 Trung tâm Y tế huyện, thành phố (Ninh Sơn, Ninh 

Phước, Ninh Hải, Thuận Bắc, Phan Rang-TC) ký hợp đồng với BHYT và tiếp 

nhận, khám chữa bệnh, cấp thuốc ARV nguồn quỹ BHYT cho bệnh nhân 

HIV/AIDS. Công tác xét nghiệm tải lượng HIV trong theo dõi điều trị cũng đã 

được quan tâm, thực hiện thông qua việc chuyển tuyến hoặc gửi mẫu bệnh phẩm 

để xét nghiệm tải lượng HIV, để kiểm soát kháng thuốc và phòng chống lây lan 

trong cộng đồng. 

1 4  Về  i m soát  á  ho t   ng hợp pháp liên qu n   n thu   g y 

nghiện, thu   hướng thần và tiền  hất:  

Trong tháng 9/2019 Sở Y tế đã tổ chức kiểm tra cơ sở điều trị tuyến tỉnh 

(Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật), điểm uống Methadone Trung tâm Y tế huyện 

Thuận Nam về công tác quản lý Methadone và kiểm tra tại Trung tâm Y tế 03 

huyện về công tác quản lý, sử dụng thuốc gây nghiện, thuốc hướng tâm thần, 

tiền chất; qua kiểm tra không có đơn vị vi phạm các quy định tại Nghị định 

54/2017/NĐ-CP ngày 08/5/2017 của Chính phủ về thuốc và nguyên liệu làm 

thuốc phải kiểm soát đặc biệt, Thông tư số 20/2017/TT-BYT ngày 10/5/2017 

của Bộ Y tế quy định chi tiết một số điều của Luật dược, Thông tư số 

52/2017/TT-BYT ngày 29/12/2017 của Bộ Y tế Quy định về đơn thuốc và việc 

kê đơn thuốc hóa dược, sinh phẩm trong điều trị ngoại trú. 
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2. Đánh giá chung: 

2 1  Những mặt làm  ượ : 

- Các hoạt động phòng, chống ma túy thuộc lĩnh vực nhiệm vụ giao 

Ngành Y tế được duy trì thực hiện thường xuyên theo kế hoạch năm 2019. 

- Công tác phối hợp xác định tình trạng nghiện được cải thiện. Điểm uống 

Methadon tại Trung tâm Y tế huyện Thuận Nam đã có bệnh nhân đến điều trị.  

- Công tác can thiệp giảm tác hại phòng, chống lây nhiễm HIV được tăng 

cường thông qua các hoạt động truyền thông, xét nghiệm phát hiện và quản lý, 

điều trị tại các tuyến y tế. 

2 2   hó  hăn: 

Đối tượng nghiện ở một số địa phương đi làm ăn xa, khó tiếp cận tuyên 

truyền, vận động người nghiện điều trị. Điểm uống Methadone tại huyện Ninh 

Sơn chưa có bệnh nhân đến điều trị. Bộ Y tế chưa tập huấn hướng dẫn can thiệp 

lạm dụng ma túy tổng hợp dạng Amphetamine theo Quyết định số 786/QĐ-BYT 

ngày 01/3/2019.  

3/ Thực trạng công tác kiểm soát thuốc gây nghiện, thuốc hướng tâm 

thần và tiền chất tại tỉnh Ninh Thuận:  

- Hoạt động nhập khẩu, xuất khẩu, tạm nhập, tái xuất, sản xuất, thuốc gây 

nghiện, thuốc hướng tâm thần và tiền chất: không tổ chức thực hiện.  

- Hoạt động bảo quản, mua bán, vận chuyển, phân phối, sử dụng thuốc gây 

nghiện, thuốc hướng tâm thần và tiền chất: Chỉ thực hiện ở các đơn vị y tế có 

chức năng khám, chữa bệnh ( á  Bệnh viện, Trung t m Y t  huyện, thành ph   

Riêng t i  á  Tr m Y t  xã, phường, Thị trấn thu   g y nghiện, thu   hướng 

t m thần  hỉ  ó 01  ơ s  thu   trong h p thu    ấp  ứu với mỗi mặt hàng thu   

 hỉ  ó 01   n 02  ơn vị thành phẩm) 

Trên đây là Báo cáo kết quả thực hiện công tác phối hợp kiểm soát các 

hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy năm 2019 của Ngành Y tế.  

Sở Y tế kính báo Công an tỉnh tổng hợp./. 

 Nơi nhận:                           KT.GIÁM ĐỐC 
- Công an tỉnh (PC04); 
- Lãnh đạo Sở; 

- Website Sở Y tế; 

- Lưu: VT, KHNVTC. 

                        PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 
 

 

                           Bùi Văn Kỳ 
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