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KẾ HOẠCH 

tổ chức Lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ, công chức 

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp huyện và cơ sở - Năm 2022 

----- 

Căn cứ Thông báo số 102-TB/BTCTU, ngày 12/01/2022 của Ban Tổ chức 

Tỉnh uỷ về phê duyệt Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức 

năm 2022 của Trường Chính trị tỉnh;   

Nay Trường Chính trị tỉnh Bình Thuận xây dựng kế hoạch mở Lớp Bồi dưỡng 

nghiệp vụ cho cán bộ, công chức Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp huyện và cơ sở - 

Năm 2022, như sau: 

1. Mục đích, yêu cầu 

Bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ công tác cho cán bộ, công chức Mặt trận Tổ 

quốc Việt Nam cấp huyện và cơ sở, nhằm từng bước nâng cao chất lượng để đáp 

ứng kịp thời yêu cầu nhiệm vụ. 

2. Đối tượng, số lượng học viên 

- Đối tượng: cán bộ, công chức Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp huyện và cơ sở. 

- Số lượng: 150 đồng chí.  

3. Thời gian, địa điểm 

- Thời gian: 03 ngày (từ ngày 21/9 - 23/9/2022) 

- Địa điểm: Hội trường 202 - Trường Chính trị tỉnh Bình Thuận. 

(Số 03 Tôn Thất Bách, phường Phú Tài, TP. Phan Thiết, Bình Thuận) 

4. Nội dung chương trình 

Chương trình bồi dưỡng gồm 06 chuyên đề: 

- Chuyên đề 1: Quán triệt các Kế hoạch, Chương trình hành động của Ủy 

ban MTTQ Việt Nam tỉnh về thực hiện 05 Nghị quyết chuyên đề của Ban Chấp 

hành Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025.  

- Chuyên đề 2: Triển khai công tác nắm tình hình và xử lý tình huống trên 

lĩnh vực công tác dân tộc, tôn giáo.  

- Chuyên đề 3: Triển khai Kế hoạch số 152/KH-MTTQ-BTT, ngày 

26/8/2021 của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh về việc tiếp tục đổi 

mới nội dung, phương thức hoạt động đến năm 2025 theo nội dung Công văn 189-

CV/TU, ngày 29/6/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục chỉ đạo đổi mới 



nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể 

chính trị - xã hội các cấp theo tinh thần Kết luận 62-KL/TW, ngày 08/12/2009 của 

Bộ Chính trị (khóa X) về tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của 

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội.  

- Chuyên đề 4: Triển khai các nội dung trong giám sát cán bộ, đảng viên, 

nhất là cán bộ chủ chốt, người đứng đầu theo Quy định số 124-QĐ/TW, ngày 

02/2/2018 và Quyết định số 99-QĐ/TW, ngày 03/10/2017 của Ban Bí thư Trung 

ương Đảng.  

- Chuyên đề 5: Kỹ năng, nghiệp vụ công tác giám sát, phản biện xã hội theo 

Quyết định số 217-QĐ/TW và Quyết định số 218-QĐ/TW, ngày 12/12/2013 của 

Bộ Chính trị.  

- Chuyên đề 6: Tuyên truyền chính sách Bảo hiểm xã hội tự nguyện, Bảo 

hiểm y tế theo hộ gia đình. 

5. Phân công thực hiện 

a. Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bình Thuận  

- Mời báo cáo viên báo cáo các chuyên đề theo kế hoạch và chuyển đề 

cương các chuyên đề về trường trước ngày 30/8/2022 để trường có cơ sở chuẩn bị 

điều kiện thẩm định tài liệu. 

- Phối hợp với Trường Chính trị trong công tác triệu tập học viên và quản lý 

lớp học. 

b. Trường Chính trị tỉnh Bình Thuận 

- Hoàn chỉnh đề cương các chuyên đề và chuẩn bị tổ chức thẩm định tài liệu 

theo quy định. Thời gian thẩm định: ngày 06/9/2022. 

- Chuẩn bị kinh phí và đảm bảo các khâu trong quy trình tổ chức lớp học, cụ 

thể: Phòng Quản lý đào tạo và nghiên cứu khoa học tham mưu các thủ tục mở lớp; 

Phòng Tổ chức, hành chính, thông tin, tư liệu tham mưu kinh phí mở lớp, in tài liệu 

và chuẩn bị hội trường phục vụ lớp học. 

Trên đây là Kế hoạch tổ chức Lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ, công 

chức Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp huyện và cơ sở - Năm 2022. 

 

Nơi nhận:                                                                  
- Ban Tổ chức Tỉnh uỷ, 

- Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, 

- BGH trường, 

- Các phòng, khoa của trường,  

- Lưu VT, QLĐT&NCKH, Tùng. 
 

 

K/T HIỆU TRƯỞNG 

PHÓ HIỆU TRƯỞNG 

 

 

 

 

Trần Thị Minh Hoài 
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