
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN VĂN QUAN 

Số: 208/KH-UBND 

   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

   Văn Quan,  ngày 11 tháng 12 năm 2019 

KẾ HOẠCH 

Tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Quân sự; Quốc phòng địa phƣơng; công 

tác Giáo dục quốc phòng và an ninh năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020                                    

 Căn cứ Nghị định số 168/2018/NĐ-CP ngày 28/12/2018 của Chính phủ về 

công tác quốc phòng ở Bộ, ngành Trung ương, địa phương; 

Căn cứ Công văn số 2199/BTL-TM ngày 26/9/2019 của Bộ Tư lệnh Quân 

khu 1 về việc chuẩn bị báo cáo, tổ chức Hội nghị sơ kết, tổng kết công tác Quốc 

phòng địa phương; 

Căn cứ Chỉ thị số 07/CT-UBND ngày 19/3/2019 của Chủ tịch Ủy ban nhân 

dân huyện Văn Quan về công tác quốc phòng trên địa bàn huyện. 

Ủy ban nhân dân huyện Văn Quan xây dựng 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 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020 như sau: 

I.  MỤC ĐÍCH - YÊU CẦU 

1. Mục đích 

Để đánh giá kết quả thực hiện công tác Quân sự, Quốc phòng địa phương, 

công tác Giáo dục quốc phòng và an ninh năm 2019, triển khai nhiệm vụ công tác 

năm 2020 bảo đảm kịp thời, đúng quy định; trên cơ sở tổng kết năm 2019, đề ra 

chủ trương, biện pháp cho các cấp, các ngành thực hiện thống nhất, nâng cao chất 

lượng, hiệu quả công tác trên địa bàn huyện năm 2020 và những năm tiếp theo. 

2. Yêu cầu 

Xây dựng nội dung tổng kết cụ thể, thiết thực, đánh giá đúng thực chất 

những việc làm được, chưa làm được, tìm ra nguyên nhân và giải pháp khắc phục 

những thiếu sót, khuyết điểm tạo sự thống nhất cao và sự chuyển biến mạnh mẽ về 

nhận thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành trong việc tổ chức thực hiện nhiệm 

vụ; xác định rõ nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp thực hiện công tác Quân sự, Quốc 

phòng địa phương, công tác Giáo dục quốc phòng và an ninh năm 2020. 

II.  NỘI DUNG, THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM 

1. Nội dung: Tổng kết công tác Quân sự; Quốc phòng địa phương; công tác 

Giáo dục quốc phòng và an ninh năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020. 

2. Thời gian: Tổ chức Hội nghị tổng kết 1/2 ngày. Từ 07 giờ 30 phút đến 11 

giờ 00 phút ngày 18 tháng 12 năm 2019. 

3. Địa điểm: Tại Hội trường Ủy ban nhân dân huyện Văn Quan. 

III. THÀNH PHẦN  

1. Đại biểu Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh (Có Giấy mời riêng): 



- Thủ trưởng Bộ CHQS tỉnh Lạng Sơn;  

- Thủ trưởng các phòng: Tham mưu, Chính trị, Hậu cần, Kỹ thuật; 

- Trưởng các ban: Tác huấn, Quân lực, Dân quân tự vệ, Cán bộ, Tuyên huấn, 

Tài chính. 

2. Đại biểu cấp huyện 

- Lãnh đạo Huyện ủy;  

- Lãnh đạo Hội đồng nhân dân huyện;                (có giấy mời riêng)  

- Lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện;  

- Lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện; 

- Lãnh đạo các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể trên địa bàn huyện;  

- Lãnh đạo Công an huyện; 

- Đội trưởng các Đội: An ninh, Xây dựng phong trào Công an huyện;  

- Cán bộ, nhân viên Ban CHQS huyện; 

- Chỉ huy trưởng, Chính trị viên của 02 Ban CHQS cơ quan tổ chức trực 

thuộc huyện;   

- Lãnh đạo 02 trường Trung học phổ thông, Trung tâm Giáo dục nghề 

nghiệp - Giáo dục thường xuyên, Trường PTDT Nội trú trên địa bàn huyện. 

3. Đại biểu cấp xã 

- Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn; 

- Chỉ huy trưởng Ban CHQS các xã, thị trấn. 

Tổng số: 190 đồng chí. 

IV. TỔ CHỨC, PHƢƠNG PHÁP 

1. Tổ chức 

Ban CHQS huyện là cơ quan thường trực tham mưu giúp UBND huyện, tổ 

chức làm tốt công tác chuẩn bị về văn bản, bảo đảm cơ sở vật chất, đón tiếp khách 

dự Hội nghị. 

2. Phƣơng pháp 

Chủ trì Hội nghị: Do lãnh đạo UBND huyện chủ trì Hội nghị. 

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Ban Chỉ huy Quân sự huyện 

Chủ trì, phối hợp với Văn phòng HĐND và UBND huyện, các cơ quan, đơn 

vị liên quan tham mưu giúp Ủy ban nhân dân huyện làm tốt công tác chuẩn bị, bảo 

đảm đầy đủ các mặt cho tổng kết, thực hiện đúng kế hoạch. Chuẩn bị nội dung, 

chương trình, mời đại biểu dự tổng kết. Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thuộc quyền 

làm tốt công tác bảo đảm cơ sở vật chất, tài liệu cho đại biểu, trang trí khánh tiết; 

chuẩn bị hội trường và bảo đảm phục vụ nước uống cho Hội nghị. 

 



2. Phòng Nội vụ huyện 

Phối hợp với Ban CHQS huyện tổ chức thực hiện công tác thi đua, khen thưởng. 

3. Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông 

Phối hợp với Ban CHQS huyện tiến hành đưa tin Hội nghị trên các phương 

tiện thông tin đại chúng. 

4. Các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể trên địa bàn huyện 

Tham dự Hội nghị đúng, đủ thành phần quy định. Chuẩn bị các ý kiến tham 

luận phát biểu tại Hội nghị theo chức năng nhiệm vụ được giao về thực hiện công 

tác Quốc phòng địa phương. 

5. Uỷ ban nhân dân các xã, thị trấn 

Tham dự Hội nghị đúng, đủ thành phần, thời gian quy định; chuẩn bị báo 

cáo tham luận tại Hội nghị. 

Tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Quân sự; Quốc phòng địa phương, công 

tác Giáo dục quốc phòng và an ninh năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020 ở 

cấp xã xong trong tháng 01/2020.  

VI. BẢO ĐẢM 

1. Bảo đảm kinh phí 

- Hội nghị tổng kết cấp huyện do ngân sách quốc phòng địa phương của 

huyện bảo đảm.  

- Cấp xã tự bảo đảm kinh phí cho Hội nghị tổng kết do cấp mình tổ chức. 

2. Bảo đảm phƣơng tiện cơ động  

Cán bộ tham dự Hội nghị tổng kết tự bảo đảm phương tiện cơ động, bảo 

đảm an toàn tuyệt đối. 

Nhận được Kế hoạch này các cơ quan, đơn vị tổ chức quán triệt, triển khai, 

thực hiện nghiêm túc, đúng thời gian quy định. 

Kế hoạch này thay giấy mời./. 

Nơi nhận: 
- Bộ CHQS tỉnh Lạng Sơn (b/c); 

- TT HU, HĐND (b/c); 

- CT, các PCT UBND huyện; 
- Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện; 

- Các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể huyện; 

- UBND các xã, thị trấn; 
- Lưu: VT. 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Lƣơng Mai Tú 
 
 
 


