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KẾ HOẠCH 

Bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng và an ninh trong khoá an cư kết hạ 

cho các tăng ni, phật tử Hội phật giáo huyện Xuân Trường năm 2022 
 

  

Căn cứ Luật Giáo dục quốc phòng và an ninh năm 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; Nghị định số 139/2020/NĐ-CP ngày 

27/11/2020 và sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 13/2014; 

Thực hiện Thông tư số 172/2020/TT-BQP ngày 30/12/2020 của Bộ trưởng 

Bộ Quốc phòng về ban hành chương trình, nội dung khung bồi dưỡng kiến thức 

QPAN; Kế hoạch số 271/KH-HĐ ngày 16/3/2022 của Hội đồng GDQPAN huyện 

về giáo dục quốc phòng và an ninh năm 2022 và yêu cầu, nhiệm vụ công tác giáo 

dục quốc phòng và an ninh trên địa bàn huyện. 

Hội đồng giáo dục quốc phòng và an ninh huyện ban hành Kế hoạch mở lớp 

bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh trong khoá an cư kết hạ cho các tăng 

ni, phật tử Hội phật giáo huyện Xuân Trường năm 2022 với các nội dung như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

- Nâng cao nhận thức cho các tăng ni Hội phật giáo huyện những nội dung 

cơ bản về Đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước 

Việt Nam về công tác dân tộc, tôn giáo gắn với Quốc phòng, An ninh; về bảo vệ an 

ninh chính trị, kinh tế, văn hóa, tư tưởng; về phòng, chống chiến lược “Diễn biến 

hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch đối với Việt Nam; 1 số vấn đề 

về bảo vệ chủ quyền biên giới biển, đảo trong tình hình mới. 

- Giúp cho các tăng ni, phật tử Hội Phật giáo thấy rõ vai trò của mình đối với 

nhiệm vụ giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; tham gia vào sự 

nghiệp xây dựng, củng cố nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân, góp phần 

bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. 

2. Yêu cầu 

Làm tốt công tác chuẩn bị các điều kiện phục vụ lớp bồi dưỡng, đảm bảo 

chất lượng và đáp ứng yêu cầu đề ra. Người học chấp hành tốt nội quy lớp học 

theo quy định của Hạ trường và Ban tổ chức lớp học của HĐGDQPAN huyện; 

tích cực học tập, nghiên cứu, nắm vững những nội dung cơ bản, vận dụng kiến 

thức đã học vào thực hiện nhiệm vụ theo chức trách đảm nhiệm. 
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II. NỘI DUNG 

* Chuyên đề 1: Quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước 

Việt Nam về xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn 

với nền an ninh nhân dân, thế trận an ninh nhân dân. 

* Chuyên đề 2: Quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước 

Việt Nam về bảo vệ an ninh chính trị, kinh tế, văn hoá, tư tưởng trong tình hình mới. 

* Chuyên đề 3: Quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước 

Việt Nam về dân tộc, tôn giáo gắn với quốc phòng, an ninh trong tình hình mới. 

* Chuyên đề 4: Phòng, chống chiến lược “Diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật 

đổ của các thế lực thù địch đối với Việt Nam.  

* Chuyên đề 5: Phòng, chống vi phạm pháp luật trên không gian mạng. 

* Chuyên đề 6: Nội dung cơ bản của Luật: Quốc phòng, An ninh quốc gia, 

An ninh mạng, Nghĩa vụ quân sự, Giáo dục quốc phòng và an ninh, Dân quân tự 

vệ, Biên giới quốc gia, Biển Việt Nam, Lực lượng dự bị động viên. 

* Chuyên đề 7: Nội dung cơ bản của Luật Tín ngưỡng, tôn giáo và Nghị 

định số 162/2017/NĐ-CP ngày 30/12/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số 

điều và biện pháp thi hành Luật Tín ngưỡng, tôn giáo. 

* Chuyên đề 8: Một số vấn đề về kết hợp 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. 

III. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM, THÀNH PHẦN 

1. Thời gian: Từ ngày 16/8 đến ngày 19/8 năm 2022. 

2. Địa điểm: Tại Chùa Trà Lũ Trung, xã Xuân Bắc, huyện Xuân Trường. 

3. Thành phần: Các tăng ni, phật tử Hội phật giáo huyện. 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Ban CHQS huyện (Cơ quan thường trực Hội đồng GDQPAN huyện) 

- Chủ trì, phối hợp với Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện, Ban Dân 

vận Huyện uỷ, Ban trị sự giáo hội Phật giáo huyện tham mưu Hội đồng Giáo dục 

QPAN huyện xây dựng Kế hoạch, chương trình bồi dưỡng kiến thức QPAN cho 

các tăng ni, phật tử Hội phật giáo huyện.  

- Phối hợp với Ban trị sự giáo Hội Phật giáo huyện vận động, đôn đốc các 

thành phần tham gia học tập đủ số lượng và thời gian quy định.  

- Phối hợp với Công an huyện, Trung tâm Chính trị huyện chuẩn bị nội dung 

tham gia giảng dạy các chuyên đề theo kế hoạch. 

2. Công an huyện: Chuẩn bị nội dung và tham gia giảng dạy 01 chuyên đề 

được phân công theo Kế hoạch. 
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3. Đề nghị: 

- Ban Tuyên giáo - Trung tâm Chính trị huyện: 

+ Phối hợp với Ban CHQS huyện chuẩn bị các điều kiện phục vụ cho việc 

học tập, giảng dạy của giáo viên; quản lý lớp học và tổng hợp đánh giá kết quả học 

tập của học viên.  

+ Đảm nhiệm giảng dạy 01 chuyên đề được phân công theo Kế hoạch. 

- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện, Ban Dân vận Huyện uỷ: 

Phối hợp với Ban trị sự giáo hội Phật giáo huyện vận động, đôn đốc các thành 

phần tham gia học tập đủ số lượng và thời gian quy định.  

- Ban chức sự chùa Trà Lũ Trung: Bảo đảm hội trường học tập cho các 

tăng ni, phật tử Hội phật giáo huyện. 

4. Thành viên Hội đồng GDQPAN huyện: Căn cứ chức năng, nhiệm vụ 

được phân công thường xuyên phối hợp, đôn đốc các đơn vị phụ trách tổ chức thực 

hiện theo yêu cầu Kế hoạch. 

Trên đây là Kế hoạch bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh trong 

khoá an cư kết hạ cho các tăng ni, phật tử Hội phật giáo huyện Xuân Trường năm 

2022./. 
 

Nơi nhận: 
- Hội đồng GDQPAN tỉnh; 

- TT Huyện ủy, HĐND, UBND huyện;     

- Thành viên Hội đồng GDQPAN huyện; 

- Hạ trường Chùa Trà Lũ Trung; 

- Các cơ quan, đơn vị có liên quan; 

- Lưu: VT, QS. 

TM. HỘI ĐỒNG GDQP&AN HUYỆN 

CHỦ TỊCH 

 

 
 

 

 
 

PHÓ CHỦ TỊCH UBND HUYỆN 

Trần Văn Vỵ 
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