
UBND THÀNH PHỐ LẠNG SƠN 

BCĐ THỰC HIỆN CHỈ THỊ 

SỐ 06/2008/CT-TTG 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 338/KH-BCĐ TP. Lạng Sơn, ngày 03 tháng 11 năm 2022 

 

KẾ HOẠCH 

Tổ chức Hội nghị bồi dưỡng kiến thức kinh tế, xã hội, đảm bảo 

 Quốc phòng- An ninh cho người có uy tín trên địa bàn thành phố 

 

 Thực hiện Chỉ thị số 06/2008/CT-TTg ngày 01/02/2008 của Thủ tướng 

Chính phủ; Kế hoạch số 18/KH-UBND ngày 18/9/2009 của UBND thành phố 

Lạng Sơn về phát huy vai trò người có uy tín trong sự nghiệp xây dựng và bảo 

vệ Tổ quốc. Ban chỉ đạo thực hiện Chỉ thị số 06/2008/CT-TTg thành phố Lạng 

Sơn xây dựng kế hoạch tổ chức Hội nghị bồi dưỡng kiến thức kinh tế, xã hội, 

đảm bảo Quốc phòng - An ninh cho người có uy tín trên địa bàn thành phố năm 

2022 như sau: 

 I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

 1. Nhằm trang bị kiến thức cho người có uy tín trên địa bàn thành phố 

nắm vững những quan điểm cơ bản của Đảng, Nhà nước về chiến lược quốc 

phòng - an ninh; những nguyên tắc cơ bản về Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý 

nhiệm vụ quốc phòng - an ninh trong tình hình mới. 

2. Thông qua hội nghị nâng cao trách nhiệm của các đơn vị liên quan 

trong việc phát huy vai trò người có uy tín, vận động người có uy tín tiếp tục 

góp sức xây dựng, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, tích cực tham gia hưởng 

ứng các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng phát triển kinh tế, văn hóa, xã 

hội, góp phần giữ vững an ninh quốc phòng, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. 

II. NỘI DUNG 

 1. Các nội dung tập huấn tại Hội nghị 

 - Chuyên đề 1: Phát huy vai trò của người có uy tín trong công tác đảm 

bảo an ninh trật tự tại cơ sở, kịp thời phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn các hoạt 

động liên quan đến tà đạo, đạo lạ. 

 - Chuyên đề 2: Tình hình và công tác đảm bảo an ninh đối nội trên địa bàn 

tỉnh Lạng Sơn, những tác động liên quan đến ANQG vào địa bàn thành phố 

Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn. 

 - Chuyên đề 3: Một số sự kiện thế giới nổi bật năm 2022 liên quan đến 

công tác Quốc phòng - An ninh. 

  - Chuyên đề 4: Tình hình và công tác đảm bảo an toàn - an ninh mạng. 

 2. Thời gian và địa điểm tổ chức Hội nghị 

- Thời gian: Buổi sáng từ 7h30’ - 11h00’; buổi chiều từ 13h30’ - 17h00 

ngày 10-11/11/2022.  
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- Địa điểm: Hội trường lớn Thành ủy - UBND thành phố. 

3. Báo cáo viên Hội nghị: 

- Chuyên đề 1: Mời 01 đồng chí Lãnh đạo Công an thành phố Lạng Sơn. 

- Chuyên đề 2: Mời 01 đồng chí Lãnh đạo Phòng PA02 - Công an tỉnh. 

- Chuyên đề 3: Mời 01 đồng chí BCHQS thành phố. 

- Chuyên đề 4: Mời 01 đồng chí Lãnh đạo Phòng PA05 - Công an tỉnh. 

4. Thành phần mời 

- Lãnh đạo Phòng An ninh đối nội (PA02) và Phòng an ninh mạng và 

phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (PA05) - Công an tỉnh Lạng Sơn. 

- Thường trực Thành ủy. 

- Thường trực HĐND thành phố 

- Lãnh đạo Ban Tuyên Giáo thành ủy. 

- Lãnh đạo MTTQ thành phố. 

- Lãnh đạo Ban Dân vận Thành ủy. 

- Lãnh đạo Phòng nội vụ thành phố. 

- Lãnh đạo UBND thành phố. 

- Đại diện lãnh đạo Công an thành phố. 

- Đại diện lãnh đạo BCHQS thành phố. 

- Lãnh đạo và Chuyên viên Văn phòng HĐND-UBND thành phố. 

- Đại diện lãnh đạo Đảng ủy, UBND các phường, xã . 

- Đội trưởng các đội nghiệp vụ, Trưởng công an các phường, xã - CATP. 

 - 87 đại biểu người có uy tín trong đồng bào các dân tộc thiểu số trên địa 

bàn Thành phố Lạng Sơn năm 2022 theo Quyết định số 406/QĐ-UBND ngày 

10/3/2022 của UBND tỉnh Lạng Sơn (Ban chỉ đạo sẽ có giấy mời riêng). 

 - Bí thư, khối trưởng, trưởng thôn của các phường, xã trên địa bàn thành 

phố Lạng Sơn. 

- Phóng viên Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh dự và đưa tin. 

 5. Kinh phí 

Sử dụng nguồn kinh phí do UBND thành phố Lạng Sơn cấp cho hoạt 

động của người có uy tín theo Quyết định số 12/2018/QĐ-TTg ngày 16/5/2018 

của Thủ tướng Chính phủ về tiêu chí lựa chọn, công nhận người có uy tín và 

chính sách người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số. 

 III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

 1. Công an Thành phố (cơ quan thường trực BCĐ): 
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- Chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan tham mưu, chuẩn bị nội dung cho 

hội nghị tập huấn. 

- Thực hiện công tác tổ chức Hội nghị, đón tiếp đại biểu tại Hội nghị; in 

ấn tài liệu, chuẩn bị hội trường và các điều kiện khác phục vụ Hội nghị; lập dự 

trù và quyết toán theo quy định. 

- Chuẩn bị nội dung phát biểu của Lãnh đạo UBND thành phố khai mạc, 

kết luận Hội nghị. 

- Liên hệ các đồng chí báo cáo viên chuẩn bị nội dung bài giảng tại Hội 

nghị tập huấn; phối hợp UBND các phường, xã lựa chọn 02 người có uy tín tiêu 

biểu phát biểu tại Hội nghị. 

2. Văn phòng HĐND - UBND Thành phố: 

- Chuẩn bị bài phát biểu khai mạc và thông báo tình hình phát triển kinh tế 

- xã hội, quốc phòng - an ninh trên địa bàn thành phố trong 10 tháng đầu năm 

2022 của Lãnh đạo UBND thành phố tại Hội nghị. 

- Phối hợp với Công an thành phố tham mưu giấy mời thành phần tham 

dự hội nghị; chuẩn bị các nội dung phục vụ Hội Nghị. 

- Liên hệ Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh Lạng Sơn mời đồng chí phóng 

viên đến ghi hình và đưa tin về Hội nghị. 

- Phối hợp với Công an thành phố dự toán kinh phí tổ chức hội nghị. 

 3. UBND các phường, xã: Phối hợp rà soát, gửi giấy mời đến các đại 

biểu người có uy tín trên địa bàn; bí thư, khối trưởng, trưởng thôn tham dự hội 

nghị bồi dưỡng kiến thức theo kế hoạch. 

 Trên đây là kế hoạch tập huấn, bồi dưỡng kiến thức về phát triển kinh tế - 

xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh cho người có uy tín trên địa bàn Thành 

phố năm 2022. Đề nghị các đơn vị liên quan nghiêm túc triển khai thực hiện./. 

 
Nơi nhận: 

- TT Thành ủy; (B/c) 

- TT HĐND thành phố; 

- CT, PCT UBND TP; 

- Phòng PV01, PA02, PA05- CAT (Theo dõi); 

- Ban dân tộc tỉnh Lạng Sơn; 

- Ban Chỉ huy Quân sự thành phố; 

- Ủy ban MTTQ TP; 

- Ban Dân vận Thành ủy; 

- Ban Tuyên giáo Thành ủy; 

- Phòng Nội vụ TP; 

- CPVP; CVTH-NC; 

- UBND các phường xã; 

- Lưu VT, CATP (AN). 

 

TRƯỞNG BAN 

 

 

 

 

 

CHỦ TỊCH UBND THÀNH PHỐ 

Nguyễn Văn Hạnh 
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