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KẾ HOẠCH
Bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng và An ninh
cho cán bộ đối tượng 4 năm 2022
Căn cứ Luật Giáo dục quốc phòng và an ninh ngày 19/6/2013; Nghị định số
13/2014/NĐ-CP ngày 25/02/2014 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp
thi hành Luật Giáo dục quốc phòng và an ninh; Thông tư số 38/2014/TT-BQP
ngày 30/5/2014 của Bộ Quốc phòng về ban hành Chương trình, nội dung;
chương trình khung bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh.
Thực hiện công văn số 892/CV-HĐGDQPAN ngày 21/5/2021 của Hội
đồng Giáo dục Quốc phòng & An ninh (GDQPAN) thành phố Điện Biên Phủ về
việc khảo sát và xây dựng kế hoạch bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh
năm 2022.
Sở Y tế xây dựng kế hoạch bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho
đối tượng 4 năm 2022 như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích
Tiếp tục quán triệt đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật
của Nhà nước về nhiệm vụ quốc phòng, an ninh. Đồng thời bồi dưỡng những
kiến thức cơ bản nhằm nâng cao nhận thức cho cán bộ, vận dụng có hiệu quả
trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý Nhà nước; làm tốt công tác tham mưu
theo chức năng nhiệm vụ tại cơ quan, đơn vị công tác đối với nhiệm vụ quốc
phòng, an ninh trong sự nghiệp công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước, bảo vệ
tổ quốc trong tình hình mới.
2. Yêu cầu
Lớp học đặt dưới lãnh đạo, chỉ đạo của Sở Y tế, Hội đồng Giáo dục quốc
phòng và an ninh thành phố Điện Biên Phủ.
Tổ chức lớp học phải chặt chẽ, đảm bảo nội dung, thời gian học tập đúng
theo chương trình quy định đạt được mục đích, yêu cầu đặt ra.
Các cơ quan, đơn vị trực thuộc Ban CHQS Sở Y tế, cơ quan có liên quan
phối kết hợp để tổ chức, chuẩn bị đầy đủ, chu đáo về mọi mặt bảo đảm tuyệt đối
trong học tập.
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II . NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH
Thực hiện theo Thông tư số 38/2014/TT-BQP ngày 30/5/2014 của Bộ
Quốc phòng về ban hành Chương trình, nội dung; chương trình khung bồi
dưỡng KT QPAN. Cập nhật thông tin do Ban Tuyên giáo Trung ương cung cấp.
1. Đường lối, quan điểm của Đảng Cộng sản, chính sách, pháp luật của
Nhà nước Việt Nam về quốc phòng, an ninh.
2. Đường lối, quan điểm của Đảng Cộng sản, chính sách, pháp luật của
Nhà nước Việt Nam về phát triển kinh tế - xã hội gắn với tăng cường, củng cố
quốc phòng, an ninh và hoạt động đối ngoại trong tình hình mới
3. Đường lối, quan điểm của Đảng Cộng sản, chính sách, pháp luật của
Nhà nước Việt Nam về bảo vệ an ninh chính trị, kinh tế, văn hóa, tư tưởng và
phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc.
4. Đường lối, quan điểm của Đảng Cộng sản, chính sách, pháp luật của
Nhà nước Việt Nam về dân tộc, tôn giáo gắn với quốc phòng, an ninh trong tình
hình mới.
5. Phòng chống "diễn biến hòa bình", bạo loạn lật đổ của các thế lực thù
địch đối với Việt Nam.
6. Biên giới quốc gia và bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia; quản lý và
bảo vệ chủ quyền biển, đảo Việt Nam trong tình hình mới.
7. Nội dung dung cơ bản của các luật: Luật Quốc phòng, An ninh quốc
gia; Luật Nghĩa vụ quân sự; Luật Giáo dục quốc phòng và an ninh; Luật Dân
quân tự vệ; Luật Biên giới quốc gia; Luật Biển việt Nam; Luật Lực lượng dự bị
động viên.
III. THÀNH PHẦN, ĐỐI TƯỢNG
Thực hiện theo Điểm d, đ, e Khoản 1 Điều 2 Nghị định số 13/2014/NĐCP ngày 25/02/2014 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật
Giáo dục quốc phòng và an ninh, cụ thể các thành phần sau:
Công chức, viên chức, đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam thuộc cơ quan
văn phòng Sở Y tế các đơn vị trực thuộc Ban CHQS Sở Y tế.
IV. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM BỒI DƯỠNG
1. Thời gian bồi dưỡng
04 ngày/lớp (theo kế hoạch của Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh
Thành phố Điện Biên Phủ)
2. Địa điểm tổ chức
Trường Cao đẳng y tế Điện Biên.
Địa chỉ: Phường Noong Bua, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên.
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V. KINH PHÍ BẢO ĐẢM
Các cơ quan, đơn vị hành chính sự nghiệp sử dụng nguồn kinh phí địa
phương chi cho nhiệm vụ Giáo dục quốc phòng và an ninh
VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Ban CHQS Sở Y tế
Phối hợp với cơ quan thường trực Hội đồng GDQPAN thành phố Điện
Biên Phủ xây dựng kế hoạch trình chủ tịch Hội đồng GDQPAN thành phố Điện
Biên Phủ phê duyệt. Tham mưu cho lãnh đạo sở quyết định triệu tập cán bộ
tham dự lớp bồi dưỡng kiến thức QP&AN. Theo dõi, tổng hợp kết quả, báo cáo
Hội đồng GDQPAN tỉnh, thành phố và các cơ quan cấp trên theo quy định. Phối
hợp với cơ quan Văn phòng Sở Y tế, Thanh tra Sở Y tế, Trường Cao đẳng y tế
Điện Biên để tổ chức lớp bồi dưỡng kiến thức QP&AN đúng kế hoạch.
2. Các đơn vị trực thuộc Ban CHQS Sở Y tế
Lập danh sách cán bộ thuộc đối tượng 4 (khi có chỉ đạo) tham dự các lớp
bồi dưỡng kiến thức QP&AN, bố trí sắp xếp công việc tạo điều kiện để cán bộ
của đơn vị tham gia bồi dưỡng kiến thức QP&AN đối tượng 4 năm 2022 đảm
bảo đầy đủ số lượng, đúng thành phần theo quyết định.
3. Trường Cao đẳng Y tế
Phối hợp với Ban CHQS Sở Y tế dự trù kinh phí, chuẩn bị đầy đủ, chu
đáo về cơ sở vật chất, hội trường,... để tổ chức lớp bồi dưỡng kiến thức QP&AN
đúng kế hoạch.
Trên đây là Kế hoạch bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh đối tượng
4 năm 2022 của Sở Y tế, kính gửi Ban CHQS thành phố Điện Biên Phủ tổng hợp.
Các đơn vị trực thuộc Ban CHQS Sở Y tế quán triệt, triển khai thực hiện./.
Nơi nhận:
- Hội đồng GDQPAN thành phố Điện Biên Phủ;
- Ban CHQS thành phố Điện Biên Phủ;
- Lãnh đạo Sở Y tế;
- Phòng KHTC Sở Y tế;
- Trường Cao đẳng y tế Điện Biên;
- Các đơn vị trực thuộc BCHQS Sở Y tế;
- Lưu: VT, BCHQS.
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