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 Số:          /KH-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
             

Tủa Chùa, ngày         tháng 11 năm 2022 
 
 
 

KẾ HOẠCH   

Tổ chức Hội nghị tổng kết công tác 

quốc phòng, quân sự địa phương năm 2022 

  
   

Căn cứ Kế hoạch số 3757/KH-UBND ngày 17/11/2022 của UBND tỉnh 

Điện Biên về việc tổ chức Hội nghị tổng kết công tác quốc phòng, quân sự địa 

phương năm 2022;  

Căn cứ Chỉ thị số 11-CT/HU ngày 30/12/2021 của Ban Thường vụ Huyện 

ủy Tủa Chùa về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng năm 2022;  

Tiếp theo Kế hoạch số 10/KH-UBND ngày 16/02/2022 của UBND huyện 

Tủa Chùa về công tác quốc phòng, quân sự địa phương năm 2022. UBND huyện 

Tủa Chùa ban hành Kế hoạch tổ chức Hội nghị tổng kết công tác quốc phòng, 

quân sự địa phương, năm 2022 như sau: 

 I. MỤC ĐÍCH - YÊU CẦU 

 1. Mục đích: Đánh giá toàn diện kết quả lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành thực 

hiện nhiệm vụ công tác quốc phòng, quân sự địa phương năm 2022; triển khai 

phương hướng, nhiệm vụ công tác quốc phòng, quân sự địa phương năm 2023 

đối với các cấp, các ngành trên địa bàn huyện Tủa Chùa. 

 2. Yêu cầu 

- Làm tốt công tác chuẩn bị, tổ chức hội nghị chặt chẽ, nghiêm túc, đánh 

giá khách quan, toàn diện, sát đúng với tình hình thực tế trên địa bàn huyện.  

- Tập trung đi sâu phân tích những điểm còn tồn tại, hạn chế, nguyên nhân, 

bài học kinh nghiệm và biện pháp khắc phục để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ 

quốc phòng, quân sự địa phương năm 2022; đồng thời biểu dương, khen thưởng 

những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ công tác 

quốc phòng, quân sự địa phương năm 2022. 

II. NỘI DUNG, THỜI GIAN, ĐỊA DIỂM, THÀNH PHẦN HỘI NGHỊ 

 1. Nội dung  

- Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác quốc phòng, quân sự địa 

phương năm 2022; dự kiến phương hướng, nhiệm vụ công tác quốc phòng, quân 

sự địa phương năm 2023. 

- Đánh giá kết quả thực hiện phong trào thi đua quyết thắng năm 2022; 

công bố các quyết định khen thưởng và tổ chức trao thưởng. 
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2. Thời gian, địa điểm 

- Thời gian: ½ ngày; từ 14 giờ 00, ngày 30/11/2022. 

- Địa điểm: Hội trường trụ sở HĐND&UBND huyện. 

3. Thành phần dự Hội nghị 

3.1. Cấp tỉnh mời: (dự kiến 10 đ/c) 

 - Đại diện Thủ trưởng Bộ CHQS tỉnh;  

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

 - Đại diện các ban: Tác huấn, Trinh sát, Quân lực, Dân quân, Tổ chức. 

3.2. Cấp huyện mời: (dự kiến 43 đ/c) 

 - Đại diện Thường trực Huyện ủy, Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND huyện;  

- Đại diện lãnh đạo các phòng, ban, ngành, đoàn thể huyện: Ban Tổ chức, 

Ban Tuyên giáo, Ban Dân vận, Ủy ban Kiểm tra, UBMTTQVN, Hội Cựu chiến 

binh, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện; Văn phòng Huyện ủy, Văn phòng 

HĐND&UBND huyện, Công an huyện, Phòng Tài chính - Kế hoạch, Phòng Nội 

vụ; Phòng Y tế; Phòng GD&ĐT, Phòng NN&PTNT, Phòng Tài nguyên và Môi 

trường; Phòng Kinh tế và Hạ tầng; Phòng Văn hóa và Thông tin huyện; Trung 

tâm VH-TT-TT, Trung tâm Y tế, Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện; Hạt 

Kiểm lâm huyện. 

 - Ban CHQS huyện: Giao Ban CHQS mời (dự kiến 13 đ/c). 

- Tự vệ cơ quan. 

 4. Cấp xã mời (dự kiến 24 đ/c): Chủ tịch UBND và Chỉ huy trưởng Ban 

CHQS các xã, thị trấn (cấp trưởng đi vắng cấp phó đi thay).  

III. TỔ CHỨC THỰC  HIỆN 

1. Ban CHQS huyện 

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, phòng, ban có liên quan chuẩn bị nội 

dung báo cáo trung tâm, chương trình Hội nghị; nội dung khai mạc, bế mạc của 

Lãnh đạo UBND huyện và đảm nhiệm công tác tổ chức. 

 - Phân công và thẩm định các bài phát biểu tham luận của các cơ quan, 

đơn vị tham gia hội nghị.  

- Phối hợp với Văn phòng HĐND&UBND huyện chuẩn bị hội trường, 

trang trí khánh tiết và các nội dung khác có liên quan. Tổ chức đón tiếp, bố trí 

nơi ăn, nghỉ cho Đại biểu Bộ CHQS tỉnh và các đơn vị ở xa về dự hội nghị. 

- Phối hợp với Phòng Nội vụ huyện tham mưu cho Hội đồng thi đua khen 

thưởng huyện lựa chọn những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực 

hiện công tác quốc phòng, quân sự địa phương năm 2022, trình Chủ tịch UBND 

huyện xem xét, quyết định.  
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2. Văn phòng HĐND-UBND huyện: Thẩm định những nội dung do Ban 

CHQS huyện tham mưu, trình Lãnh đạo UBND huyện xem xét, quyết định; phối 

hợp với Ban CHQS huyện phát hành giấy mời, chuẩn bị địa điểm, băng rôn, biển 

bảng và đón tiếp khách đến dự Hội nghị. 

 3. Phòng Nội vụ huyện: Phối hợp với Ban CHQS huyện thống nhất lựa 

chọn những tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ công 

tác quốc phòng, quân sự địa phương năm 2022, trình hội đồng thi đua khen thưởng 

huyện xem xét, quyết định.  

 4. Các phòng, ban, cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện; UBND các xã, 

thị trấn 

 - Cử đại diện Lãnh đạo đến tham dự Hội nghị theo đúng thành phần, thời 

gian, địa điểm. 

 - Chuẩn bị ý kiến tham luận tại Hội nghị theo nội dung được phân công, gửi 

Ban CHQS huyện thẩm định (có phụ lục phân công phát biểu tham luận gửi kèm). 

 - UBND các xã, thị trấn căn cứ kế hoạch tổng kết của UBND huyện chủ 

động xây dựng kế hoạch và tổ chức Hội nghị tổng kết công tác quốc phòng, quân 

sự địa phương năm 2022 (xong trước ngày 31/12/2022). 

 Trên đây là Kế hoạch tổ chức Hội nghị tổng kết công tác quốc phòng, 

quân sự địa phương năm 2022. Yêu cầu các Phòng, ban, cơ quan, đơn vị trên địa 

bàn huyện và UBND các xã, thị trấn chủ động triển khai thực hiện, bảo đảm về 

nội dung, yêu cầu của kế hoạch./. 

Nơi nhận: 
- Bộ CHQS tỉnh;                                                                              

- TT Huyện ủy;              (b/c) 

- TT HĐND huyện;               

- Lãnh đạo UBND huyện; 

- Các phòng, ban, đoàn thể huyện; 

- UBND các xã, thị trấn; 

- Các cơ sở DQTV; 

- Lưu: VP, QS. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Lường Tuấn Anh 
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PHÂN CÔNG PHÁT BIỂU THAM LUẬN 

Tại Hội nghị tổng kết công tác quốc phòng, quân sự địa phương năm 2022 
(Kèm theo Kế hoạch số           /KH-UBND ngày         /11/2022 của UBND huyện Tủa Chùa) 

 

1. Xã Mường Báng: Công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ bồi 

dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh đối tượng 4; công tác chuẩn bị lực lượng, cơ 

sở, vật chất, thao trường; Tiến hành công tác đảng, công tác chính trị cho dân quân 

trong quá trình tổ chức huấn luyện; đề xuất, kiến nghị (nếu có). 

2. Công an huyện: Công tác tham mưu cho UBND huyện về duy trì an 

ninh chính trị - trật an toàn xã hội. Tập trung vào các địa bàn trọng điểm, phức 

tạp về tội phạm, ma túy, hoạt động Tôn giáo, tai tệ nạn xã hội… trên địa bàn 

huyện; kết quả đạt được, những thuận lợi, khó khăn, đề xuất, kiến nghị (nếu có). 

3. Xã Tả Sìn Thàng: Kết quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo nhiệm vụ tuyển 

chọn và gọi công dân sẵn sàng nhập ngũ; phối hợp với lực lượng Công an nắm 

tình hình địa bàn theo Nghị định số 03/2019/NĐ-CP ngày 05/9/2019 của Chính 

phủ; đề xuất, kiến nghị (nếu có). 

4. Xã Trung Thu: Công tác lãnh đạo, chỉ đạo chuẩn bị và thực hành diễn tập 

Ứng phó cháy rừng - Tìm kiếm cứu nạn, những thuận lợi, khó khăn, đề xuất, kiến 

nghị (nếu có). 

5. Xã Sín Chải: Công tác lãnh đạo, chỉ đạo kiện toàn hệ thống văn kiện, kế 

hoạch SSCĐ, Công tác huấn luyện, diễn tập chiến đấu phòng thủ xã; những thuận 

lợi, khó khăn và đề xuất, kiến nghị (nếu có). 

6. Tự vệ Văn phòng Huyện ủy, UBND huyện: Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, 

xây dựng, củng cố, huấn luyện lực lượng Tự vệ cơ quan; kiến nghị, đề nghị (nếu có).  

7. Ban CHQS huyện: Kết quả công tác phối hợp với các cơ quan có liên 

quan trong việc tham mưu cho UBND huyện quy hoạch, xây dựng thế trận trong 

khu vực phòng thủ, Công tác chỉ đạo tập huấn, huấn luyện, diễn tập, Hội thi hội 

thao các cấp; Bồi dưỡng KTQP & AN cho đối tượng, công tác phối hợp trong 

thực hiện các nhiệm vụ của địa phương… trong năm 2022; tồn tại, hạn chế, 

nguyên nhân, đề xuất, kiến nghị (nếu có). 

8. Trung tâm Y tế huyện: Kết quả công tác phối hợp với các cơ quan, 

đơn vị liên quan trong việc khám, tuyển, gọi công dân nhập ngũ; kiến nghị, đề 

nghị (nếu có). 

9. Xã Tủa Thàng: Công tác lãnh đạo, chỉ đạo huấn luyện lực lượng Dân 

quân, những thuận lợi, khó khăn, đề xuất, kiến nghị (nếu có). 

 10. Xã Sính Phình: Công tác lãnh đạo, chỉ đạo việc thực hiện nhiệm vụ 

công tác quốc phòng - quân sự ở cơ sở; công tác chuẩn bị cho huấn luyện điểm 

lực lượng dân quân, nắm tình hình địa bàn; chuẩn bị cơ sở vật chất cho huấn 

luyện; đề xuất, kiến nghị (nếu có). 

11. Xã Xá Nhè: Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, đăng ký, quản lý lực lượng dự bị 

động viên, những thuận lợi, khó khăn, kiến nghị đề xuất (nếu có). 
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12. Thị trấn Tủa Chùa: Kết quả lãnh đạo, chỉ đạo công tác giáo dục chính trị; 

Công tác chuẩn bị lực lượng, cơ sở, vật chất, thao trường phục vụ huấn luyện và thực 

hành huấn luyện lực lượng Dân quân, những khó khăn, đề xuất, kiến nghị (nếu có). 

13. Xã Mường Đun: Công tác lãnh đạo, chỉ đạo quản lý vũ khí trang bị, quân tư 

trang của lực lượng dân quân; Huy động lực lượng dân quân tham gia huấn luyện, thực 

hiện các nhiệm vụ đột xuất khác khi có tình huống xảy ra; đề xuất, kiến nghị (nếu có). 

14. Xã Huổi Só: Công tác lãnh đạo, chỉ đạo Công an, quân sự phối hợp 

trong năm tình hình an ninh chính trị trên địa bàn xã theo Nghị định số 

03/2019/NĐ-CP ngày 05/9/2019 của Chính phủ ; Công tác lãnh đạo, chỉ đạo lực 

lượng dân quân phối hợp với các lực lượng tham gia làm công tác dân vận; tham 

gia khắc phục hậu quả sau mưa bão; những khó khăn, đề xuất, kiến nghị (nếu có). 

15. Xã Lao Xả Phình: Công tác lãnh đạo, chỉ đạo kiện toàn tổ chức biên chế 

Ban Chỉ huy Quân sự xã, huấn luyện lực lượng dân quân; đề xuất, kiến nghị (nếu có). 

16. Xã Tả Phìn: Công tác lãnh đạo, chỉ đạo kiện toàn hệ thống văn kiện, kế 

hoạch SSCĐ của xã; sổ sách, giáo an huấn luyện cho lực lượng dân quân, sổ biên chế 

vũ khí trang bị; công tác quản lý nguồn sẵn sàng nhập ngũ; đề xuất, kiến nghị (nếu có). 

 *Lưu ý: Nội dung phát biểu cần ngắn gọn, cần tập trung làm rõ những 

tồn tại, hạn chế; giải pháp thực hiện và đề xuất, kiến nghị; mỗi ý kiến phát biểu 

từ 3 - 5 phút. Bài phát biểu của các cơ quan, đơn vị và UBND các xã, thị trấn 

gửi về Ủy ban nhân dân huyện (qua Ban CHQS huyện) trước 16h00 ngày 

28/11/2022 để thẩm định và báo cáo Lãnh đạo UBND huyện. 

                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


		anh_lt@dienbien.gov.vn
	2022-11-28T08:47:41+0700


		2022-11-28T10:48:34+0700


		2022-11-28T10:48:47+0700


		huyentuachua@dienbien.gov.vn
	2022-11-28T10:49:26+0700


		huyentuachua@dienbien.gov.vn
	2022-11-28T10:53:25+0700




