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UỶ BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN ĐÌNH LẬP 

 

Số: 221 /KH-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Đình Lập, ngày 24 tháng 9 năm 2019 
 

 

KẾ HOẠCH 

Kiểm tra thực hiện nhiệm vụ công tác quốc phòng địa phương năm 2019 

 
 

Căn cứ Kế hoạch số 145/KH-UBND ngày 23 tháng 8 năm 2019 của 

UBND tỉnh Lạng Sơn về việc kiểm tra công tác quốc phòng địa phương năm 

2019; Chỉ thị số 01/CT-UBND ngày 18/02/2019 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân 

huyện Đình Lập về Công tác quốc phòng địa phương năm 2019;  

 Ủy ban nhân dân huyện Đình Lập xây dựng kế hoạch kiểm tra thực hiện 

nhiệm vụ công tác quốc phòng địa phương năm 2019 trên địa bàn huyện như sau: 

 I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

 1. Mục đích 

 Đánh giá kết quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các 

xã, thị trấn trong việc triển khai thực hiện nhiệm vụ công tác quốc phòng địa 

phương; làm cơ sở chỉ đạo trong những năm tiếp theo, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ 

trong tình hình mới. 

 2. Yêu cầu 

 2.1. Đối với đoàn kiểm tra 

 - Hiệp đồng chặt chẽ giữa các cơ quan với Ban CHQS huyện, chuẩn bị đầy 

đủ các mặt cho kiểm tra. 

 - Làm tốt công tác chuẩn bị kiểm tra, đánh giá thực chất, khách quan kết 

quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện, phát hiện những hạn chế, 

vướng mắc, bất cập, chỉ rõ nguyên nhân, trách nhiệm, biện pháp khắc phục. 

 2.2. Đối với các xã được kiểm tra 

 - Làm tốt công tác chuẩn bị, chấp hành nghiêm kế hoạch kiểm tra và thông 

báo cho các thành phần tham gia kiểm tra có mặt đầy đủ theo quy định. 

 - Sau kiểm tra tổ chức rút kinh nghiệm, khắc phục những hạn chế khuyết 

điểm để nâng cao chất lượng thực hiện nhiệm vụ công tác quốc phòng địa 

phương cho những năm tiếp theo. 

 II. NỘI DUNG KIỂM TRA 

 1. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo lực lượng vũ trang của cấp xã, thị trấn đối 

với nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, thực hiện quy chế phối hợp giữa các lực lượng 

trong giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. 
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 2. Công tác tuyên truyền, giáo dục quốc phòng toàn dân và thực hiện công 

tác giáo dục quốc phòng toàn dân; bồi dưỡng kiến thức quốc phòng cho cán bộ 

các đối tượng theo quy định của pháp luật; hệ thống Kế hoạch, văn bản thực hiện 

công tác giáo dục quốc phòng và an ninh năm 2019, nhận thức về các văn bản, 

Thông tư, Nghị định, Luật Giáo dục quốc phòng và an ninh của cán bộ, Đảng 

viên  

 3. Tổ chức xây dựng, huấn luyện và hoạt động của dân quân tự vệ, lực 

lượng dự bị động viên, công tác tuyển quân, việc bố trí sắp xếp cán bộ sau đào 

tạo, công tác phòng thủ dân sự ở địa phương. 

 - Kiểm tra nhận thức chính trị (theo nội dung giáo dục chính trị năm 2019). 

 - Điều lệnh đội ngũ: 

 + Nghiêm, nghỉ, các cách quay tại chỗ; 

 + Đội hình cơ bản tiểu đội; 

 + Động tác khám súng (trong biên chế); 

 - Chiến thuật: Các tư thế vận động trên chiến trường. 

 - Kỹ thuật: Ném lựu đạn xa, đúng hướng. 

 4. Công tác bảo đảm ngân sách chi cho nhiệm vụ quốc phòng địa phương, 

việc thi hành các chủ trương, chính sách về củng cố quốc phòng, xây dựng dân 

quân tự vệ, dự bị động viên, thực hiện công tác bảo đảm chế độ, chính sách cho 

các đối tượng cán bộ dân quân, chiến sĩ dân quân, dự bị động viên theo quy định 

của pháp luật.  

 III. ĐỐI TƯỢNG, ĐỢN VỊ KIỂM TRA 

 1. Đối tượng kiểm tra: Ban CHQS xã, 01 Tiểu đội dân quân cơ động xã, 

(01 Tiểu đội thường trực biên giới đối với xã Bắc Xa). 

 Kiểm tra nhận thức của cán bộ, đảng viên thuộc đối tượng 4 về Luật giáo 

dục quốc phòng và an ninh ngày 19/6/2013, Nghị định số 13/2014/NĐ-CP ngày 

25/02/2014 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật giáo dục 

quốc phòng và an ninh, mỗi đơn vị =10 đ/c. 

  2. Đơn vị kiểm tra: Xã Bắc Xa; Lâm Ca; Đồng Thắng; mỗi đơn vị 01 tiểu 

đội dân quân cơ động, thường trực biên giới = 10 đ/c. 

 IV. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM 

 1. Thời gian 

 - 08 giờ ngày 22/11/2019 họp đoàn kiểm tra, địa điểm tại phòng giao ban 

Ban CHQS huyện. 

 - Thời gian hoàn thành mọi công tác chuẩn bị trước 15 giờ ngày 

24/11/2019. 

 - Ngày 26/11/2019 kiểm tra xã Bắc Xa. 

 - Ngày 27/11/2019 kiểm tra xã Lâm Ca. 
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 - Ngày 28/11/2019 kiểm tra xã Đồng Thắng. 

 - Thời gian xuất phát đi kiểm tra do trưởng đoàn quy định. 

 2. Địa điểm 

 - Kiểm tra cấp xã; cán bộ, đảng viên đối tượng 4: Tại Trụ sở UBND xã. 

 - Kiểm tra đơn vị dân quân: Tại thao trường do UBND xã xác định. 

 V. CÔNG TÁC BẢO ĐẢM 

 1. Đối với đoàn kiểm tra: 

 - Phương tiện: Sử dụng 01 xe của Ban CHQS huyện. 

 - Trang phục: Mặc trang phục thường dùng 

 2. Đơn vị được kiểm tra: 

 - Chuẩn bị báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác quốc phòng địa 

phương năm 2019; chuẩn bị cơ sở vật chất, địa điểm, triệu tập thành phần, lập 

danh sách cán bộ, đảng viên đối tượng 4 và chiến sĩ Dân quân bảo đảm cho các 

nội dung kiểm tra. 

 VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

 1. Thành lập 01 đoàn kiểm tra 

 - Giao cho lãnh đạo Ban CHQS huyện làm trưởng đoàn kiểm tra (có Quyết 

định riêng). 

 - Lãnh đạo Phòng Tài chính - Kế hoạch – Thành viên; 

 - Lãnh đạo Phòng Tư pháp – Thành viên; 

 - Cán bộ chuyên môn Ban CHQS huyện (02 đồng chí) – Thành viên kiêm 

thư ký. 

2. Phương pháp kiểm tra 

 a) Trưởng đoàn kiểm tra quán triệt mục đích, yêu cầu, nội dung, phương 

pháp kiểm tra. 

 b) Lãnh đạo UBND xã báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác quốc 

phòng địa phương. 

 c) Trao đổi giữa Đoàn kiểm tra với đơn vị được kiểm tra. 

 d) Kiểm tra thực tế các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện của 

xã, làm việc với một số ngành liên quan của xã. 

 đ) Kiểm tra thực tế Ban Chỉ quân sự xã. 

 e) Kết luận sơ bộ của Trưởng đoàn kiểm tra. 

 g) Sau kiểm tra, căn cứ kết luận sơ bộ của Trưởng đoàn kiểm tra, UBND 

xã hoàn chỉnh báo cáo gửi về Ban CHQS huyện. 

 3. Nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị. 
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 a) Nhiệm vụ của Ban CHQS huyện 

 Ban CHQS huyện là trung tâm hiệp đồng, bảo đảm vật chất, chuẩn bị 

phương tiện cho đoàn kiểm tra, xây dựng lịch kiểm tra, chuẩn bị câu hỏi, đáp án, 

kiểm tra. Tổng hợp kết quả kiểm tra báo cáo UBND huyện và thông báo cho các 

đơn vị. 

 b) Các Phòng: Tài chính – Kế hoạch, Tư pháp, cử cán bộ tham gia đoàn 

kiểm tra đúng thành phần quy định; gửi danh sách về Ban CHQS huyện trước 

ngày 30/9/2019. 

 c) Nhiệm vụ của các đơn vị được kiểm tra 

 Quán triệt kế hoạch kiểm tra cho tất cả các thành phần; xây dựng kế hoạch 

tổ chức ôn luyện và chuẩn bị đầy đủ tài liệu, sổ sách, giáo án, vật chất, thao 

trường… phục vụ các nội dung kiểm tra. 

* Các xã, thị trấn không kiểm tra, tự tổ chức kiểm tra, báo cáo kết quả bằng 

văn bản gừi về Ban CHQS huyện (qua bộ phận Dân quân) trước ngày 28/11/2019 

Các cơ quan, đơn vị căn cứ kế hoạch này tổ chức quán triệt, triển khai thực 

hiện theo nhiệm vụ./. 

 
Nơi nhận:                                                                                                
- Ban DQTV (Bộ CHQS tỉnh);  

- TT Huyện ủy; 

- TT HĐND huyện; (b/c) 

- CT, các PCT UBND huyện; 

- Các phòng: TC-KH, Tư pháp;  

- Ban CHQS huyện (06); 

- UBND các xã, thị trấn; 

- Lưu: VT.  

 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Lê Văn Thắng 
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