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KẾ HOẠCH 

Tổ chức Hội nghị phổ biến, quán triệt Chỉ thị 26-CT/TW, ngày 09/11/2018 

của Bộ Chính trị và tập huấn nghiệp vụ công tác Nội chính Đảng 
 

 

Thực hiện Chương trình số 1370 - CTr/TU, ngày 23/01/2019 của Ban 

Thường vụ Tỉnh uỷ về công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng năm 

2019, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ ban hành Kế hoạch tổ chức Hội nghị phổ biến, 

quán triệt Chỉ thị 26-CT/TW, ngày 09/11/2018 của Bộ Chính trị và tập huấn 

nghiệp vụ công tác Nội chính Đảng năm 2019 như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

- Phổ biến, quán triệt những nội dung cơ bản Chỉ thị 26-CT/TW, ngày 

09/11/2018 của Bộ Chính trị, nhằm giúp cho người đứng đầu cấp uỷ, chính 

quyền và thủ trưởng cơ quan nội chính hai cấp trong thực hiện công tác điều 

tra, xử lý các vụ việc, vụ án phát sinh trên địa bàn. Đồng thời, đây là diễn đàn 

để các địa phương, đơn vị trao đổi, chia sẽ kinh nghiệm nhằm nâng cao chất 

lượng, hiệu quả công tác nội chính, cải cách tư pháp và phòng, chống tham 

nhũng tại cơ quan, địa phương mình. 

- Nhằm nâng cao kiến thức và trang bị kỹ năng, phương pháp lãnh đạo, 

chỉ đạo tổ chức thực hiện công tác nội chính, cải cách tư pháp và phòng, chống 

tham nhũng tại địa phương, đơn vị trên địa bàn tỉnh đảm bảo thiết thực, hiệu 

quả, góp phần vào sự ổn định và phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương 

trong tình hình mới. 

2. Yêu cầu 

- Ngoài việc cập nhật cho các đại biểu những văn bản của Đảng, pháp 

luật Nhà nước về công tác nội chính, cải cách tư pháp và phòng, chống tham 

nhũng, Hội nghị còn cung cấp thêm các đại biểu những bài học kinh nghiệm 

hay về công tác này ở Trung ương hoặc tại tỉnh, thành phố khác để lãnh đạo, 

chỉ đạo và vận dụng linh hoạt vào thực tiễn công tác, góp phần làm tốt hơn 

công tác nội chính, cải cách tư pháp và phòng, chống tham nhũng của địa 

phương trong thời gian tới. 

- Báo cáo viên là các đồng chí vụ trưởng, Lãnh đạo Ban Nội chính 

Trung ương và Lãnh đạo Cục An ninh Nội địa - Bộ Công an. 

- Đại biểu tham dự Hội nghị thực hiện đúng nội quy, quy chế của Ban 

Tổ chức. 

 



 

II. NỘI DUNG, ĐỐI TƯỢNG TẬP HUẤN 

1. Nội dung tập huấn: Gồm các chuyên đề: 

(1). Tổng quan về nội chính và công tác nội chính. 

(2). Tổng quan về tham nhũng và công tác phòng, chống tham nhũng. 

(3). Công tác kiểm tra, giám sát của Đảng trong lĩnh vực nội chính, 

phòng, chống tham nhũng và cải cách tư pháp. 

(4). Những vấn đề cơ bản về tôn giáo và công tác tôn giáo của Đảng, 

Nhà nước ta hiện nay. 

(5). Công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy trong việc xử lý các vụ án, 

vụ việc theo quy định của Đảng, Nhà nước. 

(6). Thảo luận, trao đổi kinh nghiệm; các đại biểu nêu các vụ việc khó, 

phức tạp cụ thể tại địa phương, đơn vị mình đang vướng mắc trong quá trình 

giải quyết cần tư vấn, hướng dẫn của báo cáo viên và Lãnh đạo Ban Nội 

chính Trung ương. 

2. Đối tượng tập huấn 

- Các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; bí thư huyện, thành, 

thị uỷ; chủ tịch ủy ban nhân dân huyện, thành phố, thị xã; thủ trưởng các cơ 

quan khối nội chính hai cấp tỉnh, huyện; trưởng các ban xây dựng Đảng, lãnh 

đạo ủy ban kiểm tra, văn phòng các huyện, thành, thị uỷ, đảng uỷ trực thuộc 

Tỉnh uỷ; chánh thanh tra các sở, ngành, các huyện, thành phố, thị xã. 

- Cán bộ, công chức Ban Nội chính Tỉnh uỷ; lãnh đạo các phòng các cơ 

quan tham mưu, giúp việc Tỉnh uỷ; công chức Phòng Nội chính - Pháp chế, 

Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh.  

Số lượng đại biểu dự kiến theo Kế hoạch khoảng trên 300 người. 

III. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC VÀ KINH PHÍ 

1. Thời gian tổ chức 02 ngày: 08, 09/8/2019. 

1.1 Ngày 08/8/2019, gồm các nội dung:   

- Tổng quan về nội chính và công tác nội chính; 

- Tổng quan về tham nhũng và công tác phòng, chống tham nhũng; 

(2). Ngày 09/8/2019, gồm các nội dung:   

- Những vấn đề cơ bản về tôn giáo và công tác tôn giáo của Đảng, Nhà 

nước ta hiện nay.  

- Phổ biến, quán triệt Chỉ thị 26-CT/TW, ngày 09/11/2018 của Bộ 

Chính trị; Công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy trong việc xử lý các vụ án, 

vụ việc theo quy định của Đảng, Nhà nước. 

  2. Địa điểm tổ chức: Hội trường tầng 1, Văn phòng ĐĐBQH, HĐND 

và UBND tỉnh. 

  3. Kính phí: Giao Ban Nội chính Tỉnh uỷ lập dự trù kinh phí gửi Sở 

Tài chính trình Uỷ ban nhân dân tỉnh quyết định. 

 



 

 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Giao Ban Nội chính Tỉnh uỷ chủ trì, phối hợp với Văn phòng Tỉnh uỷ: 

- Khâu nối, liên hệ với Ban Nội chính Trung ương, Cục An ninh Nội địa 

- Bộ Công an để mời báo cáo viên; thống nhất về thời gian, địa điểm tổ chức 

Hội nghị; đón, tiếp lãnh đạo Ban Nội chính Trung ương và các báo cáo viên. 

- Phối hợp với Văn phòng ĐĐBQH, HĐND và UBND tỉnh, chuẩn bị 

hội trường (phối hợp với Công an tỉnh chuẩn bị thiết bị phá sóng điện thoại) 

và các điều kiện đảm bảo theo kế hoạch để Hội nghị đạt kết quả cao nhất. 

- Phối hợp với các sở, ban, ngành, các huyện, thành, thị uỷ, đảng uỷ 

trực thuộc, ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã để tổng hợp thành 

phần dự Hội nghị.  

- Quản lý, báo cáo kết quả Hội nghị cho Thường trực Tỉnh ủy sau khi 

kết thúc tập huấn. 

2. Giám đốc (Thủ trưởng) các sở, ban, ngành, bí thư các huyện, thành, 

thị uỷ, đảng uỷ trực thuộc, chủ tịch ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị 

xã rà soát, lập danh sách cán bộ, công chức (bao gồm cả: cán bộ, công chức 

phụ trách công tác nội chính, cải cách tư pháp, tiếp công dân, xử lý đơn và 

giải quyết khiếu nại, tố cáo; phòng, chống tham nhũng) dự Hội nghị theo Kế 

hoạch này, gửi về Ban Tổ chức Hội nghị (qua Ban Nội chính Tỉnh uỷ theo 

địa chỉ email: bnctu@hatinh.dcs.vn của Đảng) trước ngày 06/8/2019 để 

Ban Tổ chức chuẩn bị các điều kiện đảm bảo và gửi tài liệu Hội nghị cho các 

đại biểu nghiên cứu. 

Đề nghị các đồng chí giám đốc (thủ trưởng) sở, ban, ngành cấp tỉnh, bí 

thư các huyện, thành, thị uỷ, đảng uỷ trực thuộc, chủ tịch ủy ban nhân dân 

các huyện, thành phố, thị xã triển khai thực hiện nghiêm túc Kế hoạch này. 

Sở Tài chính tính toán, cấp kinh phí về Văn phòng Tỉnh uỷ (Ban Nội chính 

Tỉnh uỷ) để tổ chức thực hiện. 
 

Nơi nhận:  
- Ban Nội chính Trung ương, 

- Cục An ninh nội địa, Bộ Công an,      (báo cáo) 

- Thường trực Tỉnh ủy,             

- Các đồng chí Uỷ viên BCH Đảng bộ tỉnh, 

- Các huyện, thành, thị uỷ, đảng uỷ trực thuộc, 

- Ban cán sự Đảng Ủy ban nhân dân tỉnh, 

- Các ban đảng, UBKT, Văn phòng Tỉnh ủy, 

- Các sở, ban, ngành cấp tỉnh, 

- Ủy ban nhân dân các huyện, TP, TX, 

- Lưu Văn phòng Tỉnh ủy. 

T/M BAN THƯỜNG VỤ  

PHÓ BÍ THƯ 

 

 

(đã ký) 

 

 

Hoàng Trung Dũng 
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