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Độc lập- Tự do – Hạnh phúc

KẾ HOẠCH
Tổ chức Hội nghị tập huấn công tác bí mật nhà nƣớc năm 2022
Thực hiện Chương trình công tác năm 2022, Sở Giáo dục và Đào tạo
(GDĐT) xây dựng kế hoạch tổ chức Hội nghị tập huấn về công tác bí mật nhà
nước (BMNN) năm 2022, cụ thể như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Nâng cao hiệu quả, chất lượng công tác quản lý nhà nước về bảo vệ
BMNN trong ngành Giáo dục; làm chuyển biến về nhận thức của cán bộ quản
lý, công chức, viên chức về vai trò, vị trí, tầm quan trọng của công tác bảo vệ
BMNN góp phần chủ động phát hiện, phòng ngừa, ngăn chặn các hành vi làm
lộ, mất BMNN.
2. Bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ về công tác bảo vệ BMNN cho đội
ngũ cán bộ quản lý, cán bộ thực hiện công tác bảo vệ BMNN ngành Giáo dục.
3. Hội nghị tập huấn được tổ chức thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm.
II. NỘI DUNG
1. Phổ biến các quy định của Trung ương, của Tỉnh, của Sở GDĐT về
thực hiện công tác BMNN.
2. Tập huấn kiến thức, nghiệp vụ công tác bảo vệ BMNN cho đội ngũ cán
bộ quản lý, cán bộ thực hiện công tác bảo vệ BMNN ngành Giáo dục.
3. Hướng dẫn cụ thể việc tổ chức triển khai thực hiện các quy định về
công tác bảo vệ bí mật nhà nước tại cơ quan, đơn vị, trường học.
(Chương trình tập huấn gửi kèm theo)
III. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM, THÀNH PHẦN
1. Thời gian, địa điểm
- Thời gian: 01 ngày, khai mạc 08h00’ ngày 18/10/2022 (thứ Ba).
- Địa điểm: Hội trường tầng 1, Trụ sở Liên cơ quan số 3, phường Hồng
Hà, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.
2. Thành phần, số lƣợng
- Sở Giáo dục và Đào tạo (52 người): Toàn thể cán bộ, công chức, viên
chức cơ quan Sở.
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- Phòng GDĐT các huyện, thị xã, thành phố (26 người): Mỗi đơn vị cử 02
đại biểu tham dự (Đại diện Lãnh đạo, chuyên viên phụ trách công tác BMNN).
- Các đơn vị trực thuộc Sở (116 người): Mỗi đơn vị cử 02 đại biểu tham
dự (Đại diện Ban Giám hiệu và giáo viên, nhân viên phụ trách công tác BMNN).
- TT Hướng nghiệp và GDTX tỉnh, các TT GDNN-GDTX cấp huyện (14
người): Mỗi đơn vị cử 01 lãnh đạo Trung tâm tham dự.
- Cụm trưởng, cụm phó các Trung tâm ngoại ngữ, tin học, giáo dục kĩ
năng sống.
IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN
1. Sở GDĐT chi kinh phí tổ chức Hội nghị. Nguồn kinh phí chi quản lý
hành chính của Sở GDĐT năm 2022.
2. Các đơn vị cử cán bộ, giáo viên, nhân viên tham dự Hội nghị thanh toán
công tác phí và các khoản chi khác (nếu có) theo quy định hiện hành tại đơn vị.
V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Các đơn vị thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo
- Giao Văn phòng Sở chủ trì tổ chức Hội nghị tập huấn; mời báo cáo viên
và điều hành các nội dung, chương trình tại Hội nghị; cử cán bộ phục vụ công
tác tổ chức, theo dõi nền nếp học tập và quản lý quân số trong thời gian tập
huấn.
- Các đơn vị thuộc Sở cử người tham dự Hội nghị theo thành phần.
2. Các Phòng GDĐT, các đơn vị đƣợc triệu tập
Chọn cử cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên tham dự Hội nghị tập huấn
đầy đủ, đúng thành phần theo kế hoạch. Lập danh sách cán bộ, giáo viên, nhân
viên tham gia tập huấn trƣớc ngày 15/10/2022 theo biểu mẫu trực tuyến tại
đường link: https://bit.ly/BMNN2022; Sau Hội nghị, các đơn vị tổ chức triển
khai các nội dung đã được bồi dưỡng, tập huấn đến tất cả giáo viên, nhân viên
của đơn vị.
Trên đây là Kế hoạch tổ chức Hội nghị tập huấn công tác bảo vệ BMNN
năm 2022. Kế hoạch này thay cho công văn triệu tập đại biểu tham dự Hội nghị.
Sở GDĐT yêu cầu các đơn vị nghiêm túc thực hiện, cử đại biểu tham gia tập
huấn đúng, đủ thành phần./.
Nơi nhận:
- Phòng GDĐT các huyện, TX, TP;
- Các đơn vị thuộc, trực thuộc Sở;
- Các Cơ sở GDTX; Cụm khối TTNN, TH,
GDKNS;
- Cổng TTĐT;
- Lưu VT, VP.
Người ký: Lê Thị Phượng
Thời gian ký: 04.10.2022
13:44:57 +07:00

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Châu Hoài Thu
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CHƢƠNG TRÌNH

Hội nghị tập huấn công tác bí mật nhà nƣớc năm 2022
Thời gian
7h30’ - 8h00’

Nội dung
Đón tiếp đại biểu

Thực hiện
Ban tổ chức

Khai mạc tập huấn
8h00’ - 8h05’

Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu

Ban tổ chức

8h05’ - 8h30’

Phát biểu khai mạc, định hướng tập
huấn

Lãnh đạo Sở GDĐT

Chƣơng trình tập huấn

8h30’ -11h30’

11h30’-14h00’

Báo cáo viên: Đồng chí
Vũ Thị Thu Hương Chuyên đề 1: Luật Bảo vệ bí mật nhà
Phó Trưởng phòng An
nước và các văn bản hướng dẫn thi
ninh chính trị nội bộ,
hành luật
Công an tỉnh Quảng
Ninh
Nghỉ trưa

14h00’-16h00’

Chuyên đề 2: Phổ biến các quy định
Đồng chí Châu Hoài Thu
của Sở GDĐT, quán triệt các nội dung
- Phó Giám đốc Sở
cần triển khai tổ chức thực hiện về
GDĐT
công tác BMNN

16h00’-16h30’

Bế mạc tập huấn
Trao đổi, hỏi đáp những vấn đề liên Đại diện LĐ Sở GDĐT,
quan đến công tác bảo vệ BMNN
báo cáo viên
Tổng kết tập huấn
Ban tổ chức

16h30’-17h00’

BAN TỔ CHỨC

