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TỜ TRÌNH 

V/v công bố ngừng hoạt động cơ sở điều trị nghiện 

 các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế Methadone 

 

  Kính gửi:  - Sở Y tế tỉnh Nam Định; 

    - Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Nam Định. 

 

Tên cơ sở: Cơ sở điều trị Methadone Trung tâm Y tế huyện Giao Thuỷ 

Địa chỉ: xóm 2, xã Giao Yến, huyện Giao Thuỷ 

Người đứng đầu: Bác sỹ Đoàn Hồng Trường 

Điện thoại liên hệ: 02283.373.0836 

Email: methadonegiaothuy@gmail.com 

Cơ sở hoạt động theo thông báo số 705/TB-SYT ngày 11/5/2021: “Thông 

báo thông tin cơ sở công bố đủ điều kiện điều trị nghiện các chất dạng thuốc 

phiện bằng thuốc thay thế Methadone”. 

Do cơ sở xuống cấp, không đảm bảo an toàn để duy trì hoạt động, Trung 

tâm Y tế huyện Giao Thuỷ đã có Tờ trình số 1496/TTr-TTYT ngày 16/11/2022 

về việc ngừng hoạt động cơ sở điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng 

thuốc thay thế Methadone, kính gửi Sở Y tế tỉnh Nam Định; UBND huyện Giao 

Thuỷ; Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh. 

Đến nay, cơ sở Methadone đã ngừng hoạt động từ ngày 01/01/2023, toàn 

bộ bệnh nhân đang điều trị tại cơ sở đã được chuyển đến cơ sở điều trị 

Methadone thuộc Trung tâm bảo trợ và phòng chống tệ nạn huyện Giao Thuỷ và 

9 bệnh nhân được chuyển đến cơ sở điều trị thuộc Trung tâm Y tế huyện Hải 

Hậu. Hiện tại, Trung tâm y tế còn đang quản lý số lượng thuốc Methadone là: 

164.124 ml và các dụng cụ phương tiện của dự án cấp cho cơ sở để hoạt động. 

Trung tâm Y tế huyện Giao Thuỷ kính trình Sở Y tế tỉnh Nam Định; 

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh giúp: 

- Thông báo thông tin cơ sở ngừng hoạt động lên trang thông tin điện tử 

Sở Y tế theo quy định. 

 - Giúp Trung tâm Y tế các thủ tục chuyển giao các y, dụng cụ, trang thiết 

bị của Dự án đã cấp cho Trung tâm để Trung tâm quản lý và sử dụng. 

- Toàn bộ lượng thuốc Methadone còn tồn tại Trung tâm y tế được chuyển 

cho các cơ sở điều trị khác theo quy định. 

Trung tâm Y tế huyện Giao Thuỷ xin trân trọng cảm ơn! 

Nơi nhận: 

- Sở Y tế tỉnh Nam Định;  

- TT KSBT tỉnh Nam Định; 

- Lưu: VT, TCHC. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Đoàn Hồng Trường 

mailto:methadonegiaothuy@gmail.com
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