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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:          /GM-KSBT 

V/v mời tập huấn lớp đào tạo liên tục 

“Xác định tình trạng nghiện ma túy” 

Cao Bằng, ngày        tháng  6  năm 2022 

 

    

Kính gửi:   - Bệnh viện đa khoa tỉnh Cao Bằng; 

- Bệnh viện đa khoa huyện: Quảng Hòa, Trùng Khánh, Hà Quảng; 

- Bệnh viện Tĩnh Túc; 

- Trung tâm Y tế các huyện/thành phố; 

- Cơ sở cai nghiện ma túy - Sở Lao động Thương binh & Xã hội. 

 

                  

Thực hiện Công văn số 2563/SYT-NV ngày 31/5/2022 của Sở Y tế Cao 

Bằng về việc triển khai công tác xác định tình trạng nghiện ma túy và cai nghiện 

ma túy; 

Thực hiện Kế hoạch số 417/KH-KSBT ngày 24/6/2022 của Trung tâm Kiểm 

soát bệnh tật tỉnh Cao Bằng về việc tổ chức lớp tập huấn “Xác định tình trạng 

nghiện ma túy”; 

Căn cứ danh sách đăng ký tập huấn của các đơn vị; 

Nhằm hỗ trợ các đơn vị đủ điều kiện xác định tình trạng nghiện ma túy theo 

Điều 3, Nghị định số 109/2021/NĐ-CP ngày 08/12/2021 của Chính phủ, Trung 

tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Cao Bằng thông báo thời gian tổ chức lớp đào tạo liên 

tục nội dung “Xác định tình trạng nghiện ma túy”, cụ thể như sau: 

1. Tên khóa đào tạo và thời gian 

- Tên khóa đào tạo: Xác định tình trạng nghiện ma túy.  

- Thời gian: 02 ngày (29-30/6/2022). 

Tên khóa học 

Thời gian 

đào tạo 

(Số tiết 

học) 

Kinh 

phí/01 

khóa/ 01 

học viên  

 đồng) 

Đối tượng học viên Thời gian  

Hình 

thức 

chứng 

nhận 

Xác định tình 

trạng nghiện 

ma túy 

02 ngày 

(12 tiết) 
120.000 

Bác sĩ, Y sĩ tham 

gia công tác xác 

định tình trạng 

nghiện ma túy 

Từ 29-

30/6/2022 

Chứng 

nhận  

2. Địa điểm tổ chức: Hội trường Cơ sở bồi dưỡng, tập huấn chuyên môn và 

lưu trữ của Sở Y tế Cao Bằng tại Tổ 14, phường Tân Giang, thành phố Cao Bằng 

(Trường Trung cấp Y tế cũ). 



3. Kinh phí đào tạo  

Học viên tự túc kinh phí đào tạo (hoặc do đơn vị có viên chức được cử đi 

đào tạo chi trả nếu đơn vị bố trí được kinh phí), mức học phí 120.000đ /học viên/ 

khóa đào tạo.  

4. Hình thức chứng nhận 

Sau khóa học, học viên được cấp chứng nhận đào tạo liên tục theo mã số và 

mẫu quy định của Bộ Y tế khi tham gia đủ thời gian, có điểm kiểm tra đầu ra đạt 

yêu cầu và nộp đầy đủ kinh phí đào tạo. 

5. Danh sách học viên tham gia đào tạo (Có danh sách gửi kèm theo giấy 

mời). 

6. Thủ tục đăng ký nhập học: Danh sách đăng ký học của đơn vị hoặc giấy 

giới thiệu đối với cá nhân. 

Các học viên chưa đăng ký lớp tập huấn tiếp tục gửi danh sách đăng ký về 

phòng Kế hoạch - nghiệp vụ trước ngày 29/6/2022. 

Để lớp đào tạo liên tục triển khai đúng kế hoạch, Trung tâm Kiểm soát bệnh 

tật trân trọng đề nghị các học viên tham dự đầy đủ, đúng thời gian.  

Mọi vướng mắc, liên hệ với Bs Nguyễn Thị Ánh Tuyết - Phòng Kế hoạch - 

Nghiệp vụ (ĐT: 0983991710) hoặc CN Đàm Thu Hường - Khoa PC HIV/AIDS-

Lao (ĐT:0963763648), Trung tâm Kiểm soát bệnh tật, Tổ 11, phường Sông Bằng, 

Thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng. 

Trân trọng cảm ơn./. 

 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Sở Y tế (B/c); 

- Ban Giám đốc (để B/c); 

- Các khoa/phòng TT; 

- Lưu: VT, KH-NV. 

 

KT.GIÁM ĐỐC 
PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

Triệu Nguyệt Hoa 
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