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HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH LÀO CAI

Số: 31/NQ-HĐND

        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
           Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                      Lào Cai, ngày 14 tháng 12 năm 2012

NGHỊ QUYẾT

Về Dự án Điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện 
bằng thuốc Methadone theo mô hình xã hội hoá, giai đoạn 2013 - 2020

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI 
KHÓA XIV – KỲ HỌP THỨ 6

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003; 
Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 16/12/2002;
Căn cứ Luật Khám bệnh, chữa bệnh ngày 23/11/2009; 
Căn cứ Luật Phòng chống Hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải ở người 

(HIV/AIDS) ngày 29/6/2006; 
Căn cứ Nghị định số 108/2007/NĐ-CP ngày 26/6/2007 của Chính phủ quy định 

chi tiết thi hành một số Điều của Luật Phòng chống HIV/AIDS;
Căn cứ Nghị định số 96/2012/NĐ-CP ngày 15/11/2012 của Chính phủ Quy định 

về điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế; 
Căn cứ Quyết định số 1001/2011/QĐ-TTg ngày 27/6/2011 của Thủ tướng Chính 

phủ về việc phê duyệt Chiến lược Quốc gia phòng, chống và kiểm soát ma túy ở Việt 
Nam đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030; Quyết định số 608/QĐ-TTg ngày 
25/5/2012 phê duyệt Chiến lược quốc gia về Phòng chống HIV/AIDS ở Việt Nam 
đến năm 2020 và tầm nhìn 2030; 

Căn cứ Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 22/5/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc 
tăng cường công tác phòng, chống HIV/AIDS; 

Căn cứ Quyết định số 3140/QĐ-BYT ngày 30/8/2010 của Bộ Y tế ban hành 
Hướng dẫn điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc Methadone; Quyết 
định số 5146/QĐ-BYT ngày 27/12/2010 của Bộ Y tế phê duyệt Đề án “Sản xuất 
và sử dụng thuốc Methadone tại Việt Nam, giai đoạn 2010 – 2015”; Quyết định số 
19/QĐ-LĐTBXH ngày 09/01/2012 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội phê 
duyệt Kế hoạch thực hiện chiến lược quốc gia phòng, chống và kiểm soát ma tuý ở 
Việt Nam đến năm 2015 và định hướng đến năm 2030 trong lĩnh vực cai nghiện ma 
tuý và quản lý sau cai nghiện giai đoạn 2012 - 2015;

Căn cứ Thông báo Kết luận số 153-KL/TU ngày 01/11/2012 của Ban Thường 
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vụ Tỉnh ủy về triển khai Dự án Điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc 
Methadone theo mô hình xã hội hóa trên địa bàn tỉnh Lào Cai giai đoạn 2013 – 2020;

Sau khi xem xét Tờ trình số 121/TTr-UBND ngày 16/11/ 2012 của UBND tỉnh 
Lào Cai về Dự án Điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc Methadone 
theo mô hình xã hội hoá, giai đoạn 2013 - 2020; Báo cáo thẩm tra số 61/BC-HĐND 
ngày 05/12/2012 của Ban Văn hoá - Xã hội HĐND tỉnh và ý kiến của các đại biểu 
dự kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Nhất trí thông qua Dự án Điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng 
thuốc Methadone theo mô hình xã hội hoá, giai đoạn 2013 - 2020; cụ thể như sau:

1. Tên dự án: Dự án “Điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc 
Methadone theo mô hình xã hội hoá” tỉnh Lào Cai, giai đoạn 2013 - 2020.

2. Thời gian thực hiện: Chia thành 2 giai đoạn:
- Giai đoạn 2013 - 2015: Triển khai 01 cơ sở điều trị bằng Methadone tại thành phố 

Lào Cai; thực hiện xã hội hóa một phần chi phí điều trị cho bệnh nhân.
- Giai đoạn 2016 - 2020: Tổ chức tổng kết, đánh giá; duy trì và mở rộng mô hình; 

thực hiện xã hội hóa tiền thuốc Methadone và các chi phí điều trị cho bệnh nhân.
3. Địa điểm: Cơ sở điều trị đặt tại phường Duyên Hải, thành phố Lào Cai (cơ sở 

cũ của Trung tâm Nội tiết).
4. Địa bàn thực hiện: 
- Giai đoạn 2013 - 2015: Triển khai điều trị ít nhất cho 300 bệnh nhân trên địa 

bàn thành phố Lào Cai.
- Giai đoạn 2016 - 2020: Tiếp tục duy trì điều trị cho số bệnh nhân giai đoạn 

2013 - 2015. Tổng kết, đánh giá, mở rộng quy mô và cơ sở điều trị cho một số địa 
phương khác trong tỉnh khi việc triển khai dự án có hiệu quả.

5. Thời gian thực hiện dự án: Từ ngày 01/01/2013.
6. Nguồn kinh phí: 
- Kinh phí thực hiện dự án giai đoạn 2013 - 2015 gồm: 
+ Kinh phí từ nguồn ngân sách tỉnh dự toán là: 3.393.467.478 đồng; 
+ Kinh phí do Tổ chức PEPFAR và FHI hỗ trợ tiền thuốc (cho 300 bệnh nhân) 

và đào tạo cán bộ của Cơ sở điều trị Methadone là: 2.867.663.150 đồng;
+ Kinh phí thu từ bệnh nhân tham gia điều trị: 1.402.523.400 đồng (dự kiến kinh 

phí đóng góp điều trị là 7.000đ/người/ngày vì có tài trợ thuốc Methdone của các tổ 
chức quốc tế).
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- Nguồn kinh phí thực hiện dự án giai đoạn 2016 - 2020; UBND tỉnh chỉ đạo xây 
dựng, bổ sung trình HĐND tỉnh quyết định cho phù hợp với thực tế.

Điều 2. Hội đồng nhân dân tỉnh giao:
1. Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyết.
2. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân và các đại 

biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.
Nghị quyết này được Kỳ họp thứ 6 - Hội đồng nhân dân tỉnh Lào Cai khóa XIV 

thông qua ngày 13 tháng 12 năm 2012.

CHỦ TỊCH
 

 (đã ký) 

Phạm Văn Cường


