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KẾ HOẠCH 

Tập huấn Luật An ninh mạng, Luật bảo vệ bí mật nhà nước  
 

 Thực hiện Luật An ninh mạng; Luật Bảo vệ bí mật nhà nước và các văn bản 
hướng dẫn thi hành luật. Để triển khai thực hiện Luật được thống nhất, đồng bộ và 

hiệu quả. Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện ban hành Kế hoạch tổ chức tập huấn 
Luật An ninh mạng, Luật Bảo vệ bí mật nhà nước, cụ thể như sau: 

 I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

 1. Nhằm phổ  biến, quán triệt đầy đủ các nội dung cơ bản của Luật An 

ninh mạng, Luật bảo vệ bí mật nhà nước và các văn bản hướng dẫn thi hành 
Luật đến lãnh đạo, cán bộ  chủ chốt và các cán bộ, công chức, viên chức của 

các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện nắm vững, để tổ chức triển khai, thực 
hiện nghiêm túc, có hiệu quả Luật An ninh mạng, Luật Bảo vệ bí mật nhà nước. 

Qua đó góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm và trang b ị những kiến thức cơ 
bản, cần thiết cho lãnh đạo, cán bộ chủ chốt và các cán bộ, công chức, viên chức 

của các cơ quan, đơn vị, phòng ngừa, đấu tranh, xử lý hành vi vi phạm pháp luật về 
an ninh mạng và bảo vệ bí mật nhà nước. 

 2. Việc triển khai tập huấn phải thiết thực, tiết kiệm, đảm bảo chất lượng, 

hiệu quả, phù hợp với các yêu cầu công tác, đảm bảo công tác phòng, chống dịch 
Covid-19. 

 II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM 

 Thời gian tổ chức tập huấn 01 ngày (mỗi luật tổ chức ½ ngày), dự kiến trong 

quý III năm 2021 (thời gian, địa điểm có thông báo sau) 

 III. NỘI DUNG, THÀNH PHẦN 

 1. Nội dung, thành phần tập huấn luật An ninh mạng 

 1.1. Nội dung 

 - Chuyên đề 1: Quá trình xây dựng nội dung cơ bản và một số vấn đề đặt ra 
trong triển khai thi hành Luật An ninh mạng. 

 - Chuyên đề 2: Trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong triển 
khai thi hành Luật An ninh mạng. 



 - Chiếu 01 phim tư liệu: Bảo vệ thông tin bí mật nhà nước trước các mối đe 
dọa từ không gian mạng. 

 - Mỗi chuyên đề có thảo luận và giải đáp thắc mắc. 

 1.2. Thành phần 

 - Mời đại diện Thường trực huyện ủy, Thường trực HĐND huyện, lãnh đạo 

UBND huyện. 

 - Thành phần tham dự tập huấn, gồm: 

 + Đại diện lãnh đạo các Ban Đảng thuộc huyện ủy và cán bộ phụ trách lĩnh 
vực công nghệ thông tin, an ninh mạng. 

 + Đại diện lãnh đạo các phòng, ngành, đoàn thể huyện và cán bộ phụ trách 
lĩnh vực công nghệ thông tin, an ninh mạng. 

 + Đại diện lãnh đạo Văn phòng huyện ủy, Văn phòng HĐND huyện, 
Văn phòng UBND huyện và cán bộ phụ trách lĩnh vực công nghệ thông tin, an 

ninh mạng. 

 + Đại diện lãnh đạo Công an huyện; đại diện chỉ huy Đội Tổng hợp, Đội An 

ninh, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về HS-KT-MT Công an huyện. 

 + Đại diện thường trực Đảng ủy, UBND các xã, thị trấn 

 + Đại diện lãnh đạo Phòng Văn hóa và Thông tin, Trung tâm Viễn thông Bắc 
Yên, Trung tâm Truyền thông - Văn hóa, Viettel Bắc Yên.  

 1.3. Báo cáo viên, tài liệu tập huấn 

 - Báo cáo viên: Mời lãnh đạo Phòng An ninh chính trị nội bộ Công an tỉnh 
Sơn La. 

 - Tài liệu tập huấn: Do Công an tỉnh cung cấp (Gồm 02 chuyên đề và Luật 
An ninh mạng).  

 2. Nội dung, thành phần tập huấn Luật Bảo vệ bí mật nhà nước 

 2.1. Nội dung tập huấn 

 - Phổ biến, quán triệt nội dung cơ bản của Luật Bảo vệ bí mật nhà nước; 
Nghị định 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; Thông tư số 24/2020/TT-BCA ngày 
10/3/2020 của Bộ trưởng Bộ Công an về ban hành biểu mẫu sử dụng trong công tác 

bảo vệ bí mật nhà nước. 

 - Thảo luận và giải đáp thắc mắc. 

 2.2. Thành phần 

 - Mời đại diện Thường trực huyện ủy, Thường trực HĐND huyện, lãnh đạo 
UBND huyện. 



 - Thành phần tham dự tập huấn, gồm: 

 + Đại diện lãnh đạo các Ban Đảng, cơ quan thuộc huyện ủy và cán bộ kiêm 

nhiệm thực hiện công tác bảo vệ bí mật nhà nước, cán bộ làm công tác văn thư. 

 + Đại diện lãnh đạo các phòng, ngành của huyện; cán bộ kiêm nhiệm thực 
hiện công tác bảo vệ bí mật nhà nước, cán bộ làm công tác văn thư của các cơ 

quan, đơn vị. 

 + Đại diện lãnh đạo Công an huyện; đại diện chỉ huy Đội Tổng hợp, Đội An 

ninh Công an huyện. 

 + Đại diện Thường trực Đảng ủy, HĐND, UBND các xã, thị trấn và 01 công 

chức làm công tác Văn thư. 

2.3. Báo cáo viên, tài liệu tập huấn 

 - Báo cáo viên: Mời lãnh đạo Phòng An ninh chính trị nội bộ, Công an tỉnh 
Sơn La. 

- Tài liệu tập huấn: Do Công an tỉnh cung cấp. 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Giao Công an huyện chủ trì tổ chức tập huấn; chuẩn bị nội dung, chương 
trình, tài liệu, bài phát biểu của lãnh đạo huyện (nếu có) và đảm bảo các điều kiện 

phục vụ tập huấn; ban hành giấy mời đại biểu, thành phần tham dự tập huấn, Báo 
cáo viên của Công an tỉnh, bố trí nơi ăn, nghỉ cho Báo cáo viên. Dự trù kinh phí 
bảo đảm cho nhiệm vụ tập huấn gửi Phòng Tài chính - Kế hoạch thẩm định trình 

cấp có thẩm quyền xem xét theo quy định hiện hành. 

2. Các cơ quan, đơn vị được tham dự tập huấn cử cán bộ tham dự và lập 

danh sách bảo đảm theo thành phần Kế hoạch này gửi về Công an huyện (Qua Đội 
An ninh Công an huyện) trước 03 ngày khi có thông báo chính thức thời gian tổ 

chức tập huấn để tổng hợp phục vụ công tác tổ chức./. 
  

 

Nơi nhận: 

- UBND tỉnh; 

- Phòng An ninh chính trị nội bộ - Công an tỉnh; 

- Thường trực Huyện ủy; 

- Thường trực HĐND huyện; 

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

- Các Ban Đảng, cơ quan thuộc huyện ủy; 

- Các Phòng, ngành, đoàn thể huyện; 

- Đảng ủy, HĐND, UBND các xã, thị trấn; 

- Công an huyện; 

- Viettel Bắc Yên; 

- Lưu VT,CAH. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
CHỦ TỊCH 

 

 

 

 
 
 

 

Lê Văn Kỳ 
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