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KẾ HOẠCH TẬP HUẤN 

Hướng dẫn cập nhật, quản lý sử dụng và vận hành hệ thống thông tin quản lý 

cơ sở dữ liệu phòng chống tệ nạn ma túy 

 
Thực hiện Quyết định số 1437/QĐ-UBND ngày 08/5/2020 của UBND tỉnh 

Hà Tĩnh về việc phân bổ kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu phát 

triển hệ thống trợ giúp xã hội năm 2020; Sở Lao động - Thương binh và Xã hội xây 

dựng kế hoạch tập huấn hướng dẫn cập nhật, quản lý sử dụng và vận hành hệ thống 

thông tin quản lý cơ sở dữ liệu phòng chống tệ nạn xã hội như sau:  
 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU: 

1. Mục đích: 

- Xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu phòng chống tệ nạn xã hội, trên cơ sở đó 

tăng cường công tác quản lý: người nghiện; người đang cai nghiện tại các cơ sở cai 

nghiện, tại gia đình và cộng đồng;  

- Đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác phòng và điều trị người nghiện, nhằm 

kiềm chế sự gia tăng số người nghiện, hỗ trợ người nghiện hòa nhập cộng đồng, 

góp phần đảm bảo trật tự an toàn xã hội và nâng cao sức khỏe nhân dân. Thực hiện 

đa dạng các hình thức điều trị theo hướng tăng dần số người điều trị tại cộng đồng 

và khuyến khích cai nghiện tự nguyện tại các cơ sở cai nghiện giảm dần cai nghiện 

bắt buộc. Thực hiện đồng bộ các giải pháp toàn diện kiên trì xác định điều trị lâu 

dài, liên tục, tăng cường chất lượng cung cấp dịch vụ, tạo việc làm, kết hợp giảm 

tác hại của việc sử dụng ma túy, hạn chế lây nhiễm HIV do tiêm chích ma túy. 

2. Yêu cầu: 

- Nội dung tập huấn đáp ứng được yêu cầu về công tác cập nhật, quản lý sử 

dụng và vận hành hệ thống thông tin quản lý cơ sở dữ liệu phòng chống tệ nạn ma 

túy trên địa bàn; 

- Giảng viên tập huấn phải soạn giáo án đầy đủ, đọc kỹ giáo án trước lúc 

giảng bài, học viên tập huấn phải tham gia đầy đủ thời gian tập huấn, chú ý nghe 

Giảng viên giảng bài; tham gia thảo luận đầy đủ (nếu vướng mắc phải kịp thời 

thông tin cho giảng viên để giải đáp). 

 II. NỘI DUNG: 

Tập huấn hướng dẫn cập nhật, quản lý sử dụng và vận hành hệ thống thông 

tin quản lý cơ sở dữ liệu phòng chống tệ nạn ma túy. 



 III. THÀNH PHẦN THAM DỰ: 

1. Cấp tỉnh:  

Đại diện Ban chỉ đạo 138 tỉnh; Ban giám đốc Sở Lao động - Thương binh và 

Xã hôi; lãnh đạo và công chức Phòng phòng, chống tệ nạn xã hội, cán bộ phụ trách 

công nghệ thông tin của Trung tâm Chữa bệnh Giáo dục lao động xã hội Hà Tĩnh.   

2. Cấp huyện, thị xã, thành phố: 

 - Đại diện lãnh đạo, 01 cán bộ theo dõi công tác phòng chống tệ nạn xã hội 

của Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội; 01 cán bộ Công an theo dõi công tác 

phòng chống chống tệ nạn xã hội; 

- Đại diện lãnh đạo và 01 cán bộ phụ trách công nghệ thông tin của Câu lạc 

bộ cai nghiện ma túy Sơn Kim 1 huyện Hương Sơn, Phường Bắc Hồng và phường 

Nam Hồng thị xã Hồng Lĩnh; 

- Mỗi huyện, thị xã, thành phố cử 1 -3 cán bộ Lao động - Thương binh và Xã 

hội xã, phường, thị trấn.   

IV. NGUỒN KINH PHÍ TẬP HUẤN 

Nguồn kinh phí theo Quyết định số 1437/QĐ-UBND ngày 08/5/2020 của 

UBND tỉnh Hà Tĩnh về việc phân bổ kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình 

mục tiêu phát triển hệ thống trợ giúp xã hội năm 2020 (có dự toán kèm theo) 

V. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM TẬP HUẤN: 

 1. Thời gian: Dự kiến tổ chức tập huấn vào cuối quý III  năm 2020. 

          2. Thời gian, địa điểm: Sẽ có thông báo sau. 

 V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN: 

 1. Phòng phòng chống Tệ nạn xã hội chủ trì xây dựng kế hoạch, dự trù kinh 

phí và chuẩn bị một số nội dung khác liên quan đến tập huấn.   

2. Cán bộ chuyên trách công nghệ thông tin Sở trực tiếp hướng dẫn cập nhật, 

quản lý sử dụng và vận hành hệ thống thông tin quản lý cơ sở dữ liệu về phòng 

chống tệ nạn ma túy. 

 3. Đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo Phòng Lao động - 

Thương binh và Xã hội và các đơn vị liên quan cử cán bộ tham tập huấn đầy đủ./. 

 

Nơi nhận:  

- UBND tỉnh (B/c);  

- Các thành viên BCĐ 138 tỉnh; 

- UBND các huyện, thị xã;T/phố (P/h thực hiện);   

- Ban giám đốc Sở (Chỉ đạo); 

- Phòng KHTC (P/h thực hiện); 

 - Lưu VT; TNXH. 

             

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

           Nguyễn Trí Lạc 
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