ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN VÂN HỒ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 165/KH-UBND

Vân Hồ, ngày 17 tháng 6 năm 2022

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

KẾ HOẠCH

Tổ chức hội nghị tấp huấn luật Bảo vệ bí mật Nhà nước
và Luật An ninh mạng
Thực hiện Kế hoạch số 92/KH-UBND ngày 28/3/2022 của UBND tỉnh
thực hiện công tác bảo vệ bí mật Nhà nước trên địa bàn tỉnh Sơn La năm 2022;
Kế hoạch số 141/KH-UBND ngày 20/5/2022 của UBND huyện về thực hiện
công tác bảo vệ bí mật Nhà nước trên địa bàn huyện Vân Hồ năm 2022.
Để chủ động tổ chức thực hiện nghiên túc công tác bảo vệ bí mật Nhà
nước (BMNN) trên địa bàn huyện và nâng cao nhân thức của các cấp lãnh đạo
và cán bộ công chức, viên chức về công tác bảo vệ BMNN, công tác phòng
chống tội phạm vi phạm An ninh mạng. Ủy ban nhân dân huyện xây dựng kế
hoạch tổ chức hội nghị tập huấn luật Bảo vệ BMNN và Luật An ninh mạng, như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Quán triệt đầy đủ các nội dung Luật Bảo vệ bí mật nhà nước ngày
15/11/2018 và Luật An ninh mạng ngày 12/6/2018 đến toàn thể cán bộ, đảng viên
và quần chúng nhân dân trên địa bàn huyện biết, nắm và thực hiện nghiêm túc.
Trong đó:
- Luật Bảo vệ BMNN chú ý làm rõ những điểm mới so với pháp lệnh bảo
vệ BMNN năm 2000.
- Luật An ninh mạng tập trung vào vai trò, thực trạng, giải pháp đảm bảo
An ninh mạng trong thời gian tới trên địa bàn huyện. Các hình thức thủ đoạn,
hình vi lừa đảo qua mạng xã hội và tội phạm mạng.
2. Nâng cao nhận thức và ý thức trách nhiệm trong việc chấp hành pháp luật
và công tác bảo vệ BMNN và công tác đảm bảo An ninh mạng, nhất là đối với cấp
ủy, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, Chủ tịch UBND các xã về vị trí, ý nghĩa và tầm
quan trọng của công tác này.
3. Việc quán triệt triển khai thực hiện Luật Bảo vệ bí mật nhà nước và Luật
An ninh mạng trên địa bàn huyện phải đảm bảo đúng quy định.
II. BIỆN PHÁP THỰC HIỆN

1. Nội dung: Tổ chức hội nghị triển khai thực hiện Luật Bảo vệ bí mật
nhà nước ngày 15/11/2018 và Luật An ninh mạng ngày 12/6/2018:
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2. Thành phần tham gia hội nghị:
- Chủ trì hội nghị: Đồng chí Nguyễn Hợp Cường - Phó Bí thư Huyện ủy,
Chủ tịch UBND huyện.
- Mời đại diện: Thường trực Huyện ủy, Thường trực HĐND huyện, Ban
Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện.
- Các đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện.
- Lãnh đạo, công chức, viên chức (kiêm nhiệm thực hiện công tác
BVBMNN của đơn vị) các cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp thuộc UBND
huyện:
- Lãnh đạo, công chức (kiêm nhiệm thực hiện công tác BVBMNN của đơn vị)
các cơ quan tham mưu giúp việc Huyện ủy, Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện.
- Lãnh đạo, công chức (kiêm nhiệm thực hiện công tác BVBMNN của đơn
vị) của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện và các tổ chức chính trị - xã hội
huyện.
- Lãnh đạo, công chức (kiêm nhiệm thực hiện công tác BVBMNN của đơn
vị) các cơ quan, đơn vị ngành dọc của tỉnh trên địa bàn huyện.
- Đại diện lãnh đạo Đảng ủy, UBND các xã; Công chức Văn phòng (kiêm
nhiệm thực hiện công tác BVBMNN) Đảng ủy, UBND các xã.
3. Thời gian: Hội nghị tập huấn tổ chức vào ngày 25/6/2022
- Buổi sáng từ 8h30 phút đến 11h30 phút.
- Buổi chiều từ 13h30 phút đến 17h30 phút.
4. Địa điểm: Trung tâm Hội nghị huyện Vân Hồ.
III. PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ

1. Công an huyện
- Chủ trì, phối hợp với Văn phòng HĐND và UBND huyện chuẩn bị nội
dung, tài liệu hội nghị để tổ chức tập huấn.
- Liên hệ, mời báo cáo viên 02 chuyên đề: (1) Bảo vệ BMNN, (2) An ninh
mạng phục vụ hội nghị tập huấn.
- Tham mưu, ban hành giấy mời các thành phần tham gia tập huấn.
2. Văn phòng HĐND và UBND: Phối hợp với Công an huyện chuẩn bị
các điều kiện, nội dung, phát hành giấy mời tổ chức hội nghị tập huấn.
3. Phòng Tài chính - Kế hoạch: Dự trù kinh phí, thẩm định và đề xuất
Thường trực UBND huyện cấp kinh phí phục vụ Hội nghị theo quy định.
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IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Các cơ quan, đơn vị, UBND các xã căn cứ kế hoạch này bố trí, phân
công lãnh đạo, công chức, viên chức tham gia dự hội nghị đầy đủ, đúng thành
phần theo kế hoạch.
2. Giao Công an huyện (cơ quan thường trực Ban chỉ đạo bảo vệ BMNN
huyện) phối hợp với Văn phòng HĐND và UBND, giúp UBND huyện chuẩn bị
các điều kiện để tổ chức hội nghị tập huấn.
Trên đây là Kế hoạch tổ chức hội nghị tập huấn Luật bảo vệ BMNN và
Luật an ninh mạng của UBND huyện Vân hồ năm 2022./.
Nơi nhận:
- Phòng PA03 - Công an tỉnh;
- Thường trực Huyện ủy;
- Thường trực HĐND huyện;
- CT, PCT UBND huyện;
- Ủy ban MTTQVN huyện
- Các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện;
- UBND các xã;
- Lưu: VT, CA,50b.
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