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Ngày 21 tháng 5 năm 2021, Thành ủy đã ban hành Đề án số 04 - 

ĐA/TU về tổ chức đào tạo, bồi dưỡng kiến thức về dân tộc- tôn giáo cho đội 
ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong hệ thống chính trị thành phố.  

Thành ủy giao Ban Dân vận Thành ủy phối hợp với các cơ quan, đơn vị 
liên quan triển khai thực hiện Đề án từ năm 2022  đến năm 2025.  

Trong năm 2022, Ban Dân vận Thành ủy phối hợp tổ chức khóa bồi 
dưỡng kiến thức về dân tộc - tôn giáo, gồm 9 lớp với 612 đồng chí là Chủ 
tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, Trưởng Công an phường, xã, thị trấn.  

 Trong tháng 5 đã khai giảng khóa học và tổ chức được 2 lớp với 149 
đồng chí tham gia. Tháng 7 và tháng 8 sẽ liên tục tổ chức 7 lớp. Các lớp sẽ 
học xen kẽ vào các ngày thứ 2,4,6 hoặc thứ 3,5,7 trong 2 tuần, với 9 chuyên 
đề, 01 buổi thảo luận và 01 buổi tham quan thực tế.  

Thời gian học, buổi sáng: 8giờ 00; buổi chiều:13 giờ 30; giữa buổi có 
giải lao 15 phút. 

Ban Tổ chức phục vụ ăn nhẹ vào giờ nghỉ giải lao buổi sáng, phục vụ 
nước uống cả ngày. 

Lịch học, nội quy lớp học đã thông báo trước hội trường. 
Mỗi học viên có 1 Thẻ cá nhân : 

- Mặt trước của Thẻ: được tích hợp theo danh sách đơn vị Quận, huyện 
đã đăng ký ngay từ đầu và mã hóa bằng mã QRCODE theo lớp, học viên 
dùng để điểm danh hàng ngày khi ra vào lớp học. Cán bộ quản lớp học sẽ 
điểm danh bằng điện thoại thông qua phần mềm chuyên dụng.  

- Mặt sau của Thẻ: có chứa mã QRCODE được mã hóa dùng cho việc tải 
tài liệu học tập và thực hiện khảo sát. 

- Học viên cần giữ kỹ thẻ học viên, (không cho cá nhân khác mượn), 
cũng như bảo mật mã QRCODE (tài liệu) trong suốt thời gian diễn ra lớp bồi 
dưỡng. 

- Học viên thực hiện phiếu khảo sát đã được tích hợp trong mã 
QRCODE (tài liệu) và tham quan thực tế sau khi kết thúc khóa học, đây là 
điều kiện cần để được cấp giấy chứng nhận hoàn thành lớp bồi dưỡng. 

 


