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KẾ HOẠCH 

Tổ chức sơ kết 5 năm thực hiện Nghị định 74/NĐ-CP ngày 09/9/2015 của 

Chính phủ về Phòng không nhân dân giai đoạn 2015 - 2020 

 
 

Căn cứ Chỉ thị số 37/CT-BCH ngày 05/02/2020 của Chỉ huy trưởng Bộ 

CHQS tỉnh Lạng Sơn về công tác phòng không lục quân, phòng không nhân dân 

năm 2020; 

Căn cứ Kế hoạch số 32/KH-BCĐ ngày 13/3/2020 của Ban Chỉ đạo PKND 

tỉnh Lạng Sơn về việc tổ chức sơ kết 5 năm thực hiện Nghị định 74/NĐ-CP ngày 

09/9/2015 của Chính phủ về Phòng không nhân dân giai đoạn 2015 - 2020; 

Ban chỉ đạo PKND huyện Đình Lập xây dựng Kế hoạch tổ chức sơ kết 5 

năm thực hiện Nghị định 74/NĐ-CP ngày 09/9/2015 của Chính phủ về Phòng 

không nhân dân giai đoạn 2015 - 2020 như sau: 

 I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

 1. Mục đích 

Đánh giá kết quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện của các 

cơ quan, ban, ngành, đoàn thể các cấp và cấp ủy, chính quyền các xã, thị trấn, 

những kết quả đạt được, hạn chế, nguyên nhân, bài học kinh nghiệm trong 5 

năm thực hiện Nghị định 74/NĐ-CP ngày 09/9/2015 của Chính phủ về Phòng 

không nhân dân giai đoạn 2015 - 2020; Đề ra nhiệm vụ thực hiện công tác 

phòng không nhân dân trong những năm tiếp theo đạt chất lượng, hiệu quả cao.  

 2. Yêu cầu 

Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo phòng không nhân dân huyện phối hợp 

với các cơ quan có liên quan chuẩn bị mọi điều kiện cho Hội nghị.  

Tổ chức Hội nghị đúng kế hoạch; khen thưởng các tập thể cá nhân có 

thành tích tiêu biểu trong thực hiện công tác phòng không nhân dân. 

II. NỘI DUNG SƠ KẾT 

Đánh giá công tác lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai 5 năm thực hiện Nghị định 

74/NĐ-CP ngày 09/9/2015  

III. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM  

1. Thời gian 

Tổ chức sơ kết vào tuần 3 tháng 6 năm 2020 (thời gian cụ thể thông báo sau). 

2. Địa điểm: Hội trường UBND huyện. 
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IV. THÀNH PHẦN 

a) Đại biểu Bộ CHQS tỉnh. 

- Thủ trưởng Bộ CHQS tỉnh; 

- Trưởng Ban Phòng không Bộ CHQS tỉnh; 

b) Đại biểu cấp huyện 

- Thường trực Huyện uỷ; 

- Thường trực Hội đồng nhân dân huyện; 

- Lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện; 

- Thành viên Ban Chỉ đạo phòng không nhân dân huyện.  

- Lãnh đạo Công an huyện; 

- Đại diện Chỉ huy đồn biên phòng Chi Lăng, Bắc Xa; 

c) Ban Chỉ huy quân sự huyện: Chỉ huy trưởng, Chính trị Viên, Trưởng Cơ 

quan thường trực Ban Chỉ đạo PKND huyện; Các thành viên cơ quan Thường 

trực Ban Chỉ đạo phòng không nhân dân huyện. 

- Chủ tịch, Chỉ huy trưởng, Chính trị viên Ban CHQS các xã, thị trấn. 

 Dự kiến: Đại biểu 65 đồng chí. 

 V. CÔNG TÁC BẢO ĐẢM 

Sử dụng kinh phí địa phương năm 2020. 

VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Ban Chỉ huy quân sự huyện 

Chủ trì, phối hợp với Văn phòng Uỷ ban nhân dân huyện và các cơ quan, 

đơn vị liên quan giúp BCĐ PKND huyện xây dựng báo cáo sơ kết; chương trình 

Hội nghị; chuẩn bị tài liệu và các mặt đảm bảo cho hội nghị. 

2. Văn phòng HĐND và UBND huyện 

Phối hợp với Ban Chỉ huy quân sự huyện giúp Ban Chỉ đạo PKND huyện 

xây dựng Báo cáo sơ kết; chuẩn bị các mặt đảm bảo cho hội nghị. Thông báo 

thời gian, mời thành phần dự hội nghị. Làm công tác tổ chức hội nghị. 

3. Phòng Tài Chính - Kế hoạch 

Phối hợp với Ban Chỉ huy quân sự huyện, thẩm định dự toán kinh phí tổ 

chức hội nghị, bảo đảm cho công tác thi đua khen thưởng, trình Ủy ban nhân 

dân huyện phê duyệt theo quy định. 

4. Phòng Nội vụ 

Chủ trì phối hợp với Ban Chỉ huy quân sự huyện hướng dẫn các đơn vị 

làm tốt công tác thi đua khen thưởng trong 5 năm thực hiện Nghị định 74/NĐ-

CP ngày 09/9/2015 của Chính phủ về Phòng không nhân dân giai đoạn 2015 - 
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2020; thẩm định hồ sơ của các tập thể, cá nhân trình UBND huyện đề nghị Chủ 

tịch huyện khen thưởng theo đúng quy định. 

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

hiện./. 

Nơi nhận: 

- Cơ quan Thường trực BCĐ PKND tỉnh 

Lạng Sơn(Ban PK) b/c; 
- TT Huyện ủy (b/c); 

- TT HĐND huyện(b/c); 

- CT, PCT UBND huyện; 

- Thành viên BCĐ PKND huyện; 

- Ủy ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện; 

- Ban CHQS huyện; 

- Công an huyện; 

- UBND các xã, thị trấn; 

- Lưu: VT, BC.T50. 

 

TRƢỞNG BAN  

 

 

 

 

 

 

 

 

PHÓ CHỦ TỊCH UBND HUYỆN 

Nông Minh Cát 
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