
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN VŨ QUANG  

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:            /KH-UBND 
 

Vũ Quang, ngày       tháng 7 năm 2022 

KẾ HOẠCH 

Tổ chức Hội nghị tập huấn công tác bảo vệ 

bí mật nhà nước huyện Vũ Quang năm 2022 
 

Thực hiện Chương trình công tác năm 2022, Ủy ban nhân dân huyện Vũ 

Quang xây dựng kế hoạch tổ chức Hội nghị tập huấn về công tác bảo vệ bí mật 

nhà nước như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Phổ biến, quán triệt những nội dung cơ bản của Luật bảo vệ bí mật nhà 

nước và văn bản hướng dẫn thi hành cho lãnh đạo chủ chốt, cán bộ, đảng viên, 

công chức, viên chức làm công tác bảo vệ bí mật nhà nước tại các cơ quan, ban, 

ngành, đoàn thể cấp huyện và UBND các xã, thị trấn trên địa bàn.  

2. Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, Thủ trưởng của các cơ 

quan, đơn vị và cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong thực hiện công 

tác bảo vệ bí mật nhà nước. Hướng dẫn, tổ chức triển khai, thực hiện đúng quy 

trình, quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước. 

3. Việc tổ chức Hội nghị tập huấn phải bảo đảm thiết thực, chất lượng 

nhằm nâng cao hiệu quả công tác bảo vệ bí mật nhà nước tại các cơ quan, đơn 

vị, địa phương trong thời gian tới. 

II. NỘI DUNG TẬP HUẤN 

1. Đánh giá kết quả công tác bảo vệ bí mật nhà nước trên địa bàn huyện 

thời gian qua; thông báo một số tình hình, âm mưu, thủ đoạn hoạt động thu thập 

thông tin bí mật nhà nước, bí mật nội bộ của các cơ quan đặc biệt nước ngoài và 

tình hình liên quan đến công tác bảo vệ bí mật nhà nước trong giai đoạn hiện nay.  

2. Quán triệt những nội dung cơ bản của Luật Bảo vệ bí mật nhà nước; 

Nghị định số số 26/2020/NĐ-CP, ngày 28/02/2020 của Chính phủ quy định chi 

tiết một số điều của Luật Bảo vệ bí mật nhà nước..., trọng tâm là các hành vi bị 

nghiêm cấm; phân loại bí mật nhà nước; sao, chụp tài liệu, vật chứa bí mật nhà 

nước; vận chuyển, giao nhận tài liệu, vật chứa bí mật nhà nước; hội nghị, hội 

thảo, cuộc họp có nội dung bí mật nhà nước; thời hạn bảo vệ bí mật nhà nước… 
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* Chuyên đề bài giảng (do báo cáo viên Công an tỉnh thực hiện): 

- Chuyên đề 1: Khái quát đặc điểm, tình hình liên quan công tác bảo vệ bí 

mật nhà nước trên địa bàn. 

- Chuyên đề 2: Quán triệt những nội dung cơ bản của luật bảo vệ bí mật 

nhà nước và các văn bản hướng dẫn thi hành. 

III. THÀNH PHẦN, THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM 

1. Thành phần 

1.1. Cấp huyện  

- Các thành viên Ban Chỉ đạo công tác bảo vệ bí mật nhà nước huyện; 

- Thủ trưởng (hoặc Phó thủ trưởng được giao phụ trách công tác bảo vệ bí 

mật nhà nước) các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, trường học;  

- Cán bộ làm công tác tham mưu, văn thư, lưu trữ, cơ yếu các cơ quan, đơn 

vị, trường học; 

- Đội trưởng, Phó đội trưởng các đội nghiệp vụ và toàn bộ CBCS Đội An 

ninh, Đội Tổng hợp Công an huyện. 

1.2. Cấp xã 

- Bí thư, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn trên địa bàn; 

- Cán bộ Văn phòng HĐND-UBND, Cán bộ Văn phòng Đảng ủy các xã, 

thị trấn; 

- Trưởng, Phó trưởng Công an các xã, thị trấn. 

2. Thời gian: Dự kiến thời gian tập huấn vào đầu tháng 7/2022 

(Thời gian cụ thể sẽ có thông báo sau) 

3. Địa điểm: Tại Hội trường Liên cơ UBND huyện Vũ Quang. 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Công an huyện 

- Chủ động mời báo cáo viên Công an tỉnh và chuẩn bị nội dung tập huấn. 

- Phối hợp với Văn phòng HĐND-UBND huyện đảm bảo cơ sở vật chất và 

các điều kiện liên quan phục vụ Hội nghị. 

2. Văn phòng HĐND-UBND huyện 

Chủ trì, phối hợp với Công an huyện và các cơ quan, đơn vị liên quan đảm bảo 

cơ sở vật chất và các điều kiện liên quan phục vụ tổ chức Hội nghị. 
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3. Phòng Tài chính – Kế hoạch 

Thẩm định dự toán tổ chức Hội nghị đảm bảo đúng quy định, trình UBND 

huyện xem xét, phê duyệt. 

4. Thủ trưởng các cơ quan, ban, ngành cấp huyện, Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân các xã, thị trấn 

Phân công cán bộ, công chức, viên chức dự tập huấn đúng thành phần quy 

định và báo danh sách về Ban Tổ chức tập huấn công tác bảo vệ bí mật nhà 

nước (qua Văn phòng HĐND – UBND huyện và Đội An ninh Công an huyện), 

trước ngày 05/7/2022. 

Xây dựng Kế hoạch cụ thể, phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức tập 

huấn cho cán bộ, công chức, viên chức ở đơn vị, địa phương đảm bảo thiết thực, 

hiệu quả (hoàn thành trước tháng 8/2022). 

Quá trình thực hiện có khó khăn, vướng mắc, đề nghị các cơ quan, đơn vị 

và các địa phương báo cáo về Thường trực Ban Chỉ đạo công tác bảo vệ bí mật 

nhà nước huyện (Công an huyện) để thống nhất triển khai thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 

- Công an tỉnh (Phòng PA03);      (b/c) 

- TTr Huyện ủy, HĐND huyện; 

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

- Công an huyện; 

- Văn phòng HĐND-UBND huyện; 

- Các cơ quan, ban, ngành cấp huyện; 

- UBND các xã, thị trấn; 

- Lưu: VT, CAH. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

Phan Hồng Yến 

 


		ubvuquang@hatinh.gov.vn
	2022-07-04T16:05:29+0700


		ubvuquang@hatinh.gov.vn
	2022-07-04T16:05:56+0700


		2022-07-04T16:06:26+0700


		2022-07-04T16:06:43+0700




