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KẾ HOẠCH 

Tổ chức Hội nghị tập huấn công tác Bảo vệ bí mật  

nhà nƣớc và Nghiệp vụ công tác tôn giáo 

  

Thực hiện chương trình, kế hoạch công tác năm 2022 của UBND huyện 

Quảng Xương, để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác bảo vệ bí mật Nhà 

nước và công tác tôn giáo trên địa bàn, UBND huyện xây dựng, triển khai kế 

hoạch tổ chức Hội nghị tập huấn công tác bảo vệ bí mật nhà nước và nghiệp vụ 

tôn giáo cho lãnh đạo, cán bộ chuyên trách, kiêm nhiệm của các cơ quan, ban, 

ngành, đoàn thể và các xã, thị trấn trên địa bàn với những nội dung như sau: 

 I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

 1. Phổ biến, quán triệt những nội dung cơ bản, điểm mới của Luật bảo vệ 

BMNN, Luật Tín ngưỡng tôn giáo và các văn bản hướng dẫn thi hành cho lãnh 

đạo, cán bộ chuyên trách, kiêm nhiệm làm công tác bảo vệ BMNN, công tác tôn 

giáo tại các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể và các xã, thị trấn.  

 2. Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của Cấp ủy - Thủ trưởng các cơ quan, 

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

vệ BMNN, công tác tôn giáo trong tình hình mới. Hướng dẫn thực hiện các quy 

định của pháp luật về công tác bảo vệ BMNN, quản lý Nhà nước về tôn giáo; tổ 

chức triển khai, thực hiện có hiệu quả các biện pháp công tác theo đúng quy 

định của pháp luật. 

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

nhằm nâng cao hiệu quả công tác bảo vệ BMNN, công tác tôn giáo tại cơ quan, 

ban ngành, địa phương trong thời gian tới. 

 II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM, THÀNH PHẦN, NỘI DUNG HỘI NGHỊ 

 1. Thời gian: 01 buổi (dự kiến trong tháng 9/2022), trong đó: 

 - Hội nghị tập huấn công tác bảo vệ BMNN tổ chức trước: Thời lượng 

khoảng 01h45. 

 - Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác tôn giáo tổ chức sau: Thời 

lượng khoảng 01h45. 

 2. Địa điểm: Trung tâm Hội nghị huyện Quảng Xương. 
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 3. Thành phần tham dự hội nghị: 

a) Hội nghị tập huấn công tác bảo vệ BMNN: 

- Cấp huyện: 

+ Đại diện lãnh đạo UBND huyện - Chủ trì Hội nghị. 

+ Trưởng các phòng, ban chuyên môn của Huyện ủy, HĐND, UBND và 

tương đương. 

+ Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, đoàn thể cấp huyện. 

+ Đại diện lãnh đạo Công an huyện; Đội trưởng các Đội nghiệp vụ, cán 

bộ văn thư, cán bộ hồ sơ, cán bộ kiêm nhiệm bảo vệ BMNN của Công an huyện. 

+ Đại diện lãnh đạo Ban Chỉ huy Quân sự huyện và cán bộ kiêm nhiệm 

bảo vệ BMNN. 

+ Cán bộ kiêm nhiệm bảo vệ BMNN huyện, cán bộ văn thư Huyện ủy, 

văn thư HĐND-UBND huyện, văn thư của các cơ quan, đơn vị cấp huyện. 

- Cấp xã: 

+ Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn. 

+ Cán bộ văn phòng Đảng ủy, văn phòng UBND, Trưởng Công an các xã, 

thị trấn. 

 b) Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác tôn giáo: 

- Cấp huyện: 

+ Đại diện lãnh đạo UBND huyện - Chủ trì Hội nghị. 

+ Trưởng Ban dân vận Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện và 

chuyên viên của Ban dân vận Huyện ủy, Ủy ban MTTQ huyện; Trưởng các 

đoàn thể cấp huyện. 

+ Trưởng phòng và chuyên viên các Phòng Nội vụ, Phòng Tài nguyên - 

Môi trường, Phòng Kinh tế - Hạ tầng. 

+ Đồng chí Phó Trưởng Công an huyện phụ trách An ninh; Chỉ huy và  

cán bộ phụ trách công tác tôn giáo Đội An ninh. 

- Cấp xã:  

+ Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND, Chủ tịch MTTQ các xã, thị trấn. 

+ Cán bộ địa chính, cán bộ văn hóa, cán bộ văn phòng UBND xã, Trưởng 

Công an các xã, thị trấn. 

4. Nội dung tập huấn: 
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a) Hội nghị tập huấn công tác bảo vệ BMNN: 

- Thực trạng công tác bảo vệ BMNN trên địa bàn; tồn tại, hạn chế, nguyên 

nhân và giải pháp. 

 - Quán triệt, hướng dẫn thực hiện quy định của pháp luật hiện hành về bảo 

vệ BMNN. 

 b) Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác tôn giáo: 

- Cập nhật thông tin về tình hình tôn giáo. 

- Công tác quản lý nhà nước về tôn giáo. 

- Kinh nghiệm, biện pháp giải quyết một số vấn đề phức tạp về tôn giáo 

trên địa bàn. 

 III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

 1. Công an huyện 

 - Chủ trì, phối hợp với Văn phòng HĐND-UBND huyện chuẩn bị tài liệu, 

chương trình tập huấn; Tập hợp danh sách cán bộ tham gia tập huấn.  

 - Mời lãnh đạo Phòng An ninh chính trị nội bộ, Phòng An ninh nội địa 

Công an tỉnh Thanh Hóa làm Báo cáo viên.  

 - Phối hợp với Phòng Tài chính - Kế hoạch dự trù kinh phí tổ chức Hội 

nghị tập huấn. 

 2. Văn phòng HĐND-UBND huyện 

 - Phối hợp với Công an huyện chuẩn bị tài liệu, chương trình tập huấn. 

- Thông báo lịch tập huấn và phát hành giấy mời đại biểu dự tập huấn. 

 - Chuẩn bị hội trường, maket hội nghị (nền đỏ, chữ vàng), đón tiếp đại 

biểu, phục vụ nước uống cho đại biểu và khách dự. 

 Nội dung Maket: 

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN QUẢNG XƢƠNG 

HỘI NGHỊ 

TẬP HUẤN CÔNG TÁC BẢO VỆ BÍ MẬT NHÀ NƢỚC 

VÀ NGHIỆP VỤ CÔNG TÁC TÔN GIÁO 

 

Quảng Xương, ngày      tháng 9 năm 2022 

 3. Phòng Tài chính - Kế hoạch: Chủ trì, phối hợp với Công an huyện lập 
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dự toán kinh phí hội nghị và thanh quyết toán kinh phí theo quy định. 

4. Thủ trƣởng các cơ quan, ban ngành, đoàn thể cấp huyện, Chủ tịch 

UBND các xã, thị trấn 

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

quy định và báo cáo danh sách về Ban Tổ chức hội nghị tập huấn (qua Công an 

huyện - Đội An ninh) trƣớc ngày 09/9/2022. 

 - Sau tập huấn, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương tổ chức quán 

triệt các nội dung đã được tập huấn cho cán bộ, công chức, viên chức thuộc 

phạm vi quản lý của mình để nâng cao nhận thức và tổ chức thực hiện nghiêm 

túc, hiệu quả công tác bảo vệ BMNN, công tác tôn giáo tại cơ quan, đơn vị, địa 

phương. 

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

phương báo cáo về UBND huyện (qua Công an huyện Quảng Xương, số điện 

thoại 093.444.3607 - đồng chí Nguyễn Như Sơn, Chỉ huy Đội An ninh) để hướng 

dẫn, triển khai, thực hiện./. 

 

 
Nơi nhận:                       CHỦ TỊCH 
- Công an tỉnh; 

- Thường trực Huyện ủy, HĐND huyện; 

- Các đ/c PCT UBND huyện; 

- Các phòng, ban, ngành, đoàn thể cấp huyện; 

- Bí thư Đảng ủy, CT UBND các xã, thị trấn; 

- Lưu: VT, CA. 

 

 

 

 

 

 

                Nguyễn Đức Thịnh 
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