
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN HỮU LŨNG 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Số:           /KH-UBND Hữu Lũng, ngày        tháng 12 năm 2021 

 

KẾ HOẠCH 

Tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác quân sự, quốc phòng địa phương, 

công tác giáo dục quốc phòng và an ninh năm 2021; 

 triển khai nhiệm vụ năm 2022 

 

 Căn cứ Kế hoạch số 234/KH-BCĐ ngày 04/12/2021 của Ủy ban nhân dân 

tỉnh Lạng Sơn về tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác quân sự, quốc phòng địa 

phương, công tác giáo dục quốc phòng và an ninh năm 2021, triển khai nhiệm 

vụ năm 2021. UBND huyện Hữu Lũng xây dựng kế hoạch tổ chức Hội nghị 

Tổng kết công tác quân sự, quốc phòng địa phương (QPĐP), công tác giáo dục 

quốc phòng và an ninh (GDQP&AN) năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022 

như sau: 

 I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

 1. Mục đích 

Tổng kết công tác QPĐP, công tác GDQP&AN năm 2021, đánh giá 

những điểm mạnh, chỉ ra những hạn chế, khuyết điểm, rút ra nguyên nhân, bài 

học kinh nghiệm. Trên cơ sở đó tiếp tục triển khai QPĐP, công tác GDQP&AN  

năm 2022 đạt chất lượng, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng và bảo 

vệ tổ quốc trong tình hình mới. 

 2. Yêu cầu 

- Làm tốt công tác chuẩn bị chu đáo về mọi mặt, chặt chẽ, thiết thực và 

tiết kiệm, tránh hình thức, lãng phí; 

- Tham gia hội nghị đúng, đủ thành phần, thời gian theo kế hoạch. 

 II. NỘI DUNG 

 Hội nghị Tổng kết công tác QPĐP, công tác GDQP&AN năm 2021, triển 

khai công tác năm 2022. 

 III. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM  

1. Thời gian  

- Cấp huyện: Tổng kết 1/2 ngày; buổi sáng, ngày 14/12/2021. 

- Cấp xã: Tổng kết xong trước ngày 18 tháng 12 năm 2021. 

2. Địa điểm  

- Cấp huyện: Tại Hội trường tầng 4, tòa nhà 5 tầng UBND huyện. 

- Cấp xã: Hội trường UBND xã, thị trấn. 
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IV. TỔ CHỨC 

- Cấp huyện, cấp xã tổ chức Hội nghị do lãnh đạo UBND cùng cấp chủ 

trì. 

- Đối với các Ban Chỉ huy quân sự (CHQS) cơ quan không tổ chức Hội 

nghị, tổng hợp kết quả báo cáo về UBND huyện (qua Ban CHQS huyện) trước 

ngày 20/12/2021.  

- Ban CHQS huyện; Ban CHQS các xã, thị trấn chủ trì, phối hợp với các 

cơ quan có liên quan chuẩn bị mọi mặt cho UBND cùng cấp tổ chức hội nghị 

theo kế hoạch. 

V. THÀNH PHẦN 

1. Cấp huyện 

- Mời Lãnh đạo Huyện uỷ 

- Lãnh đạo HĐND, UBND huyện;  

- Thành viên Hội đồng nghĩa vụ quân sự; Hội đồng GDQP&AN huyện;  

- Lãnh đạo, Chỉ huy Ban CHQS huyện; 

- Các Trợ lý Ban CHQS huyện; 

- Chủ tịch UBND; Chỉ huy trưởng, Chính trị viên Ban CHQS các xã, thị 

trấn; Chỉ huy trưởng, Chính trị viên Ban CHQS cơ quan (cấp trưởng vắng, cấp 

phó thay thế); 

- Phóng viên Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông huyện; 

- Bộ phận phục vụ: Nhân viên Văn phòng HĐND&UBND huyện; cán bộ 

sỹ quan, quân nhân chuyên nghiệp Ban CHQS huyện. 

2. Cấp xã 

- Lãnh đạo Đảng uỷ, HĐND, UBND xã; 

- Hội đồng nghĩa vụ quân sự, Hội đồng GDQP&AN xã;  

- Trưởng thôn (khu), thôn đội trưởng, trung đội trưởng, tiểu đội trưởng 

Dân quân xã; thành phần khác do Chủ tịch UBND các xã, thị trấn quyết định. 

VI. NHIỆM VỤ CỦA CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ 

1. Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện 

Phối hợp với Ban CHQS huyện giúp UBND huyện xây dựng báo cáo tổng 

kết, chuẩn bị Hội trường, giấy mời, cử nhân viên phục vụ hội nghị. 

2. Ban Chỉ huy quân sự huyện 

Phối hợp với Văn phòng HĐND&UBND huyện và các cơ quan, đơn vị 

liên quan giúp UBND huyện xây dựng báo cáo tổng kết; chương trình Hội nghị, 

trang trí Khánh tiết, khẩu hiệu, tài liệu, nước uống tại Hội nghị; 
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- Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thuộc quyền triển khai làm tốt công tác 

chuẩn bị cho Hội nghị theo kế hoạch; 

- Hướng dẫn các xã, thị trấn làm tốt công tác Tổng kết công tác quân sự, 

QPĐP, công tác GDQP&AN năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022; 

3. Các phòng, ban, ngành, đoàn thể huyện 

Phối hợp với Ban CHQS huyện tham mưu cho UBND huyện báo cáo kết 

quả công tác quân sự, QPĐP, công tác GDQP&AN năm 2021 và dự kiến nhiệm 

vụ năm 2022. 

4. UBND các xã, thị trấn  

Chỉ đạo các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể xã, thị trấn tham mưu giúp 

UBND xã, thị trấn tổ chức Hội nghị tổng kết đúng thời gian quy định. 

VII. CÔNG TÁC BẢO ĐẢM 

- Cấp huyện sử dụng ngân sách địa phương giao cho cho Ban CHQS 

huyện bảo đảm. 

- Cấp xã sử dụng ngân sách của xã, thị trấn. 

- Công tác khen thưởng giao cho Phòng Nội vụ phối hợp với Phòng Tài 

chính - Kế hoạch và Ban CHQS huyện thực hiện theo quy định. 

Nhận được Kế hoạch này yêu cầu các cơ quan, đơn vị; UBND các xã, thị 

trấn quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc./. 

 
Nơi nhận: 
- Bộ CHQS tỉnh Lạng Sơn; 

- Thường trực Huyện ủy; 

- Thường trực HĐND huyện; 

- Ủy ban MTTQVN huyện; 

- CT, PCT UBND huyện; 

- Thành viên HĐGDQP&AN; 

- Thành viên HĐNVQS huyện; 

- UBND các xã, thị trấn; 

- Lưu: VT, QS. 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Bùi Quốc Khánh 
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