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KẾ HOẠCH 

Tổ chức Hội nghị sơ kết trong xây dựng nền quốc phòng  

toàn dân giai đoạn 2009 - 2019 

 

Thực hiện Kế hoạch số 104/KH-UBND ngày 31/5/2019 của UBND tỉnh 

Lạng Sơn về việc tổ chức Sơ kết trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân giai 

đoạn 2009-2019; UBND huyện Đình Lập xây dựng Kế hoạch tổ chức sơ kết như 

sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

 - Đánh giá công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện của các cơ quan, 

ban, ngành, đoàn thể huyện và cấp ủy, chính quyền cơ sở; những kết quả đạt được, 

hạn chế, nguyên nhân, bài học kinh nghiệm trong xây dựng nền quốc phòng toàn 

dân giai đoạn 2009 - 2019; đề ra chủ trương, giải pháp xây dựng nền quốc phòng 

toàn dân trong những năm tới. 

- Kịp thời biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất 

sắc trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức xây dựng nền quốc phòng toàn dân; từ đó, cổ 

vũ, động viên các cấp, các ngành, các địa phương, các lực lượng tiếp tục phát huy 

tinh thần trách nhiệm, tích cực xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, bảo 

vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. 

2. Yêu cầu 

- Tổ chức sơ kết xây dựng nền quốc phòng toàn dân giai đoạn 2009 – 2019 

gắn với tổ chức các hoạt động kỷ niệm 75 năm “Ngày thành lập Quân đội nhân 

dân Việt Nam (22/12/1944 – 22/12/2019)” và 30 năm “Ngày hội Quốc phòng 

toàn dân (22/12/1989 – 22/12/2019)”; phân tích, đánh giá, phản ánh đúng tình 

hình thực tế; bảo đảm nghiêm túc, thiết thực, tiết kiệm, hiệu quả, tránh phô 

trương hình thức. 

- Công tác khen thưởng phải bảo đảm chặt chẽ, khách quan; các tập thể, cá 

nhân được khen thưởng phải là những tấm gương tiêu biểu trong phong trào thi 

đua yêu nước, thi đua quyết thắng và trong công tác xây dựng nền quốc phòng 

toàn dân giai đoạn 2009 – 2019, được bình chọn công khai, dân chủ từ cơ sở. 

II. NỘI DUNG SƠ KẾT 

1. Đánh giá công tác lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện và kết quả đạt 

được trong công tác xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh tại địa phương, 

cơ sở. 
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2. Nêu, xác định rõ những hạn chế, nguyên nhân của hạn chế trong công tác 

xây dựng nền quốc phòng toàn dân tại địa phương. 

3. Những bài học kinh nghiệm trong công tác xây dựng nền quốc phòng toàn 

dân tại địa phương. 

III. TỔ CHỨC, PHƢƠNG PHÁP 

1. Tổ chức 

Tổ chức sơ kết theo hình thức hội nghị ở 2 cấp (cấp xã; cấp huyện). 

2. Phƣơng pháp 

Cơ quan quân sự các cấp là trung tâm hiệp đồng, phối hợp với các cơ quan 

liên quan tham mưu cho Ủy ban nhân dân cùng cấp để tổ chức sơ kết và khen 

thưởng. 

IV. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM 

1. Thời gian 

- Đối với cấp huyện: Tổ chức sơ kết xong trước ngày 15/8/2019 (thời gian cụ 

thể có thông báo sau); 

- Đối với cấp xã: Tổ chức sơ kết xong trước ngày 15/7/2019. 

2. Địa điểm 

- Tổ chức sơ kết cấp huyện tại Hội trường Ủy ban nhân dân huyện; 

- Đối với cấp xã do Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn tự xác định. 

V. THÀNH PHẦN 

1. Sơ kết cấp huyện 

1.1. Chủ trì hội nghị: Chủ tịch UBND huyện.  

1.2. Thành phần dự hội nghị 

- Đại biểu Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Lạng Sơn; 

- Thường trực Huyện ủy; 

- Thường trực Hội đồng nhân dân huyện; 

- Lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện; 

- Lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện; 

- Lãnh đạo các phòng, ban ngành của huyện; 

- Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự 

các xã, thị trấn; 

- Chỉ huy đồn Biên phòng Chi Lăng, Bắc Xa, Nông Lâm trường 461, Trạm 

ra Đa 31, Đại đội 3 bảo vệ trường bắn TB1; 

- Chỉ huy trưởng, Chính trị viên Ban Chỉ huy quân sự cơ quan, cán bộ phụ 

trách đơn vị tự vệ; 
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- Các cá nhân được khen thưởng trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân 

giai đoạn 2009 - 2019; 

- Phóng viên Đài truyền thanh - Truyền hình. 

2. Sơ kết cấp xã 

Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn căn cứ vào tình hình thực tế tại cơ sở để 

xác định thành phần cho phù hợp. 

VI. KINH PHÍ 

- Kinh phí tổ chức Hội nghị sơ kết và khen thưởng cấp huyện giao Ban Chỉ 

huy quân sự huyện phối hợp với Phòng Nội vụ lập dự toán gửi Phòng Tài chính - 

Kế hoạch thẩm định trình UBND huyện xem xét quyết định. 

- Kinh phí tổ chức Hội nghị sơ kết và khen thưởng cấp xã do UBND xã, thị 

trấn tự cân đối trong ngân sách thường xuyên của cơ sở. 

VII. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

 1. Văn phòng HĐND và UBND huyện 

 Phối hợp với Ban CHQS huyện xây dựng báo cáo tổng kết, chuẩn bị giấy 

mời, hội trường và các điều kiện cần thiết để tổ chức Hội nghị; thực hiện công tác 

tổ chức Hội nghị. 

2. Ban CHQS huyện 

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

ban, ngành có liên quan tham mưu cho UBND huyện xây dựng báo cáo sơ kết, 

chuẩn bị nội dung, chương trình, tài liệu liên quan và các điều kiện bảo đảm cho 

Hội nghị sơ kết; 

  Chủ trì, phối hợp với phòng Tài chính - Kế hoạch, phòng Nội vụ huyện lập 

dự toán bảo đảm kinh phí tổ chức Hội nghị và khen thưởng cấp huyện; 

 Phối hợp với Phòng Nội vụ hướng dẫn công tác thi đua khen thưởng thành 

tích trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân giai đoạn 2009 - 2019 theo quy 

định của Luật Thi đua - Khen thưởng. 

 3. Phòng nội vụ huyện 

 Chủ trì, phối hợp với Ban CHQS huyện làm tốt công tác thi đua khen 

thưởng tại hội nghị. 

 4. Phòng Tài chính - Kế hoạch 

 Phối hợp với Ban CHQS huyện thẩm định dự toán kinh phí tổ chức Hội 

nghị và khen thưởng. 

 5. Trung tâm văn hóa thể thao và Truyền thông huyện 

 Phối hợp với Ban CHQS huyện tổ chức trang trí, chuẩn bị hội trường, loa 

đài phục vụ Hội nghị sơ kết theo kế hoạch.  

 6. Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn 
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 Tổ chức Hội nghị sơ kết và công tác thi đua khen thưởng cho cá nhân, tập 

thể đạt thành tích trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân giai đoạn 2009 - 2019 

theo đúng quy định; gửi báo cáo sơ kết bằng văn bản về UBND huyện (qua Ban 

CHQS huyện) trước ngày 19/7/2019 để tổng hợp; tham gia Hội nghị cấp huyện 

đúng, đủ thành phần, chuẩn bị báo cáo tham luận tại Hội nghị. 

 7. Các cơ quan, đơn vị, các Ban, ngành, đoàn thể, đơn vị tự vệ 

 Tham gia Hội nghị đúng, đủ thành phần, chuẩn bị báo cáo tham luận tại 

Hội nghị; 

 (Đề cương hướng dẫn xây dựng báo cáo sơ kết trong xây dựng nền quốc 

phòng toàn dân giai đoạn 2009 - 2019 gửi kèm). 

 Nhận được kế hoạch này yêu cầu các cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn 

nghiêm túc triển khai thực hiện./. 

 

Nơi nhận:                                                                                               
- Thường trực Huyện ủy; 
- Thường trực HĐND huyện; 

- Chủ tịch, các phó Chủ tịch UBND huyện; 

- VP HĐND&UBND huyện; 

- Các Phòng, Ban, ngành huyện; 

- UBND các xã, thị trấn; 

- Các đơn vị tự vệ;                                                                     
- Đồn BP 33, 35, NLT 461, c31, c3TB1;                                        

- Lưu: VT, QS.                                                                                                              

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Lê Văn Thắng 
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