ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN VĨNH TƯỜNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 3925 /KH-UBND

Vĩnh Tường, ngày 01 tháng 12 năm 2021

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

KẾ HOẠCH
Tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác Quân sự, Quốc phòng năm 2021,
triển khai nhiệm vụ Quân sự, Quốc phòng năm 2022
Thực hiện Chỉ thị số 01-CT/HU ngày 30/12/2020 của BTV Huyện ủy
Vĩnh Tường về lãnh đạo nhiệm vụ Quân sự, Quốc phòng năm 2021; UBND
huyện Vĩnh Tường xây dựng kế hoạch tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác quân
sự, quốc phòng năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022, cụ thể như sau:
I. MỤC ĐÍCH - YÊU CẦU
1. Mục đích
Nhằm đánh giá kết quả đạt được và những tồn tại trong thực hiện nhiệm
vụ công tác quân sự, quốc phòng năm 2021 và triển khai phương hướng, nhiệm
vụ công tác quân sự, quốc phòng năm 2022.
2. Yêu cầu
- Làm tốt công tác chuẩn bị, tổ chức Hội nghị chặt chẽ, đánh giá thực
chất, khách quan mang tính tuyên truyền giáo dục cao;
- Các cơ quan, đơn vị tham gia chuẩn bị nội dung tham luận chu đáo,
chất lượng, sát với thực tế của cơ quan đơn vị mình;
- Sau Tổng kết kịp thời rút kinh nghiệm, chỉ đạo hoàn thành tốt nhiệm vụ
công tác sự, quốc phòng năm 2022.
II. NỘI DUNG, THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM
1. Nội dung
- Tổng kết công tác quân sự, quốc phòng năm 2021; triển khai nhiệm vụ
công tác quân sự, quốc phòng năm 2022;
- Phát động phong trào thi đua Quyết thắng năm 2022 (trao thưởng).
2. Thời gian: 1/2 ngày, bắt đầu từ 14 giờ 00 phút ngày 09/12/2021.
3. Địa điểm: Hội trường Nhà văn hóa 19/5 huyện Vĩnh Tường.
III. THÀNH PHẦN
1. Đại biểu, khách mời
- Lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh; Lãnh đạo các Phòng: Tham mưu, Chính trị,
Hậu cần, Kỹ thuật; Ban Tác huấn, Dân quân, Tuyên huấn.
- Thường trực Huyện ủy, Thường trực HĐND huyện;
- Lãnh đạo UBND huyện, Lãnh đạo UBMTTQ huyện;
- Văn phòng Huyện ủy.
2. Đại biểu triệu tập
- Thành viên Ban chỉ đạo khu vực phòng thủ huyện;
- Thành viên Ban chỉ huy phòng thủ dân sự huyện;
- Thành viên ban chỉ đạo công tác phòng không nhân dân huyện;
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- Thành viên Hội đồng giáo dục Quốc phòng và An ninh huyện;
- Thành viên Hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện;
- Thành viên hội đồng cung cấp KVPT huyện;
- Văn phòng HĐND & UBND huyện;
- Cán bộ, nhân viên Ban CHQS huyện;
- Chủ tịch UBND, Chỉ huy trưởng/Ban CHQS các xã, thị trấn;
- Chỉ huy trưởng (Phụ trách) các đơn vị tự vệ;
IV. NHIỆM VỤ CỦA CÁC CƠ, QUAN ĐƠN VỊ
1. Ban CHQS huyện
- Chủ trì phối hợp với Văn phòng HĐND và UBND huyện, các phòng,
ban ngành liên quan chuẩn bị báo cáo trung tâm, nội dung phát biểu khai mạc,
kết luận của lãnh đạo UBND huyện, chương trình, giấy mời và tổng hợp báo
cáo kết quả Hội nghị với cấp trên;
- Phối hợp với Văn phòng HĐND và UBND huyện chuẩn bị hội trường,
trang trí khánh tiết, âm thanh, nước uống phục vụ hội nghị;
- Phối hợp với Phòng Tài chính - Kế hoạch lập dự trù kinh phí phục vụ
Hội nghị trình Chủ tịch UBND huyện phê duyệt;
- Phối hợp với Phòng nội vụ chuẩn bị các nội dung khen thưởng.
2. Văn phòng HĐND và UBND huyện: Phối hợp với Ban CHQS huyện
chuẩn bị nội dung báo cáo trung tâm, nội dung khai mạc, kết luận của lãnh đạo
huyện, chuẩn bị hội trường, trang trí khánh tiết, loa đài, phục vụ hội nghị;
3. Phòng Tài chính - Kế hoạch: Thẩm định dự toán kinh phí bảo đảm cho
Hội nghị trình lãnh đạo UBND huyện xem xét phê duyệt.
4. Phòng nội vụ: Phối hợp với Ban CHQS chuẩn bị các nội dung khen
thưởng; tham ưu với Hội đồng thi đua khen thưởng ra quyết định khen thưởng
đối với các cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ
quân sự, quốc phòng năm 2021; Công bố các quyết định thi đua khen thưởng.
5. Trung tâm VH-TT&TT: Chủ trì phối hợp với Ban CHQS huyện Văn
phòng HĐND & UBND huyện; viết bài, đưa tin.
6. UBND các xã, thị trấn; các đơn vị tự vệ
- Cử Đại biểu dự hội nghị đúng thành phần;
- Chuẩn bị nội dung phát biểu tham luận và gửi về Ban CHQS huyện
(trước ngày 05/12/2021).
Yêu cầu các cơ quan, đơn vị quán triệt, triển khai thực hiện./.
Nơi nhận:
- Bộ CHQS tỉnh (b/c);
- TT Huyện ủy, TT HĐND huyện (b/c);
- CT, các PCT UBND huyện;
- CVP, CVTH;
- Các cơ quan: TC&KH, Nội vụ, TTVH-TT-TT;
- UBND các xã, thị trấn, đơn vị tự vệ;
- Lưu: VT, QS; C80.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

Ủy ban Nhân dân huyện Vĩnh Tường

Lê Nguyễn Thành Trung
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CHƯƠNG TRÌNH
Hội nghị tổng kết công tác quân sự, quốc phòng năm 2021
(Thời gian từ 14.00 ngày 09 tháng 12 năm 2021)

TT

NỘI DUNG

NGƯỜI PHỤ TRÁCH

1

Đón tiếp đại biểu, cấp phát tài liệu

Ban CHQS huyện

2

Làm công tác tổ chức

3

Khai mạc và chủ trì hội nghị

4

Báo cáo tổng kết công tác QS, QP
năm 2021

5

Gợi ý và điều hành thảo luận

Lãnh đạo UBND huyện

6

Đại biểu cấp trên phát biểu

Thủ trưởng Bộ CHQS tỉnh

7

Làm công tác khen thưởng

Phòng nội vụ huyện

8

Phát động phong trào thi đua
Quyết thắng năm 2022

Đ/c Đặng Hữu Tuấn
CTV /Ban CHQS huyện

9

Kết luận

Lãnh đạo UBND huyện

10 Kết thúc hội nghị

GHI
CHÚ

Văn phòng HĐND, UBND
huyện
Lãnh đạo UBND huyện
Đ/c Đỗ Việt Phong
PCHT-TMT, Ban CHQS huyện

Văn phòng HĐND, UBND
huyện

Nếu có

4
Phụ lục
Chuẩn bị bài phát biểu
(Kèm theo Kế hoạch số
/KH-UBND ngày

tháng

năm 2021)

1. Xã An Tường
Kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác QS, QP năm 2021, đi sâu đánh giá
công tác tổ chức thực hiện các khâu các bước trong công tác tuyển chọn và gọi
công dân nhập ngũ.
2. Thị trấn Thổ Tang
Công tác lãnh đạo tổ chức thực hiện công tác nắm báo cáo tình hình, xử
lý các vụ việc phức tạp về ANTT ở cơ sở.
3. Xã Yên Bình
Kinh nghiệm thực hiện chính sách hậu phương quân đội; bảo đảm chế độ
đối với Dân quân tự vệ, Dự bị động viên.
4. Xã Tam Phúc
Thực hiện công tác đăng ký, quản lý, sắp xếp QNDB; đón nhận, tư vấn
việc làm cho quân nhân hoàn thành nghĩa vụ về địa phương.
5. Xã Lũng Hòa
Thực hiện triển khai công tác Sẵn sàng chiến đấu; công tác xử lý thanh niên
chống, trốn thực hiện NVQS ở cơ sở.
6. Xã Lý Nhân
Kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác QS, QP năm 2020, đi sâu đánh giá
công tác đăng ký quản lý nguồn sẵn sàng nhập ngũ hàng năm.
7. Công an huyện
Kết quả công tác phối hợp giữa Công an-Quân sự theo Nghị định 03 năm
2019 của Chính phủ về phối hợp giữa hai Bộ trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an
ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh phòng chống tội phạm;
những biện pháp bảo đảm an ninh trật tự trong năm tới.
8. Phòng tài chính kế hoạch: Chuẩn bị 01 ý kiến
9. Phòng tài nguyên và môi trường: thực hiện nghiêm Quyết định số
73/QĐTTg này, 05/8/2020 của Thủ tướng Chính phủ vê việc phê duyệt Quy
hoạch sử dụng đất quốc phòng thời ky 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050
10. Phòng nội vụ: Chuẩn bị 01 ý kiến
11. Các đơn vị còn lại
Chuẩn bị nội dung tham luận sẵn sàng tham gia phát biểu ý kiến chức năng
nhiệm vụ của từng đơn vị.

