
  ỦY BAN NHÂN DÂN 
TỈNH LẠNG SƠN 

Số: 177 /KH-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Lạng Sơn, ngày  09 tháng 12 năm 2019 
                                                       

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 

 

Thực hiện Nghị định số 168/2018/NĐ-CP ngày 28/12/2018 của Chính 
phủ về công tác quốc phòng ở các Bộ, ngành Trung ương, địa phương; Chỉ thị 
số 31/CT-UBND ngày 13/01/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh về công tác quốc 
phòng trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn năm 2019; Kế hoạch số 2873/KH-BTL ngày 
03/12/2019 của Bộ Tư lệnh Quân khu 1 về tổ chức Hội nghị tổng kết công tác 
quốc phòng địa phương, công tác giáo dục quốc phòng và an ninh năm 2019, 
triển khai nhiệm vụ năm 2020, UBND tỉnh 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 toàn diện kết quả thực hiện công tác quân sự, quốc phòng địa 
phương, công tác giáo dục quốc phòng và an ninh năm 2019. Tìm ra ưu, khuyết  
điểm, nguyên nhân và rút ra bài học kinh nghiệm, đề ra chủ trương, biện pháp 
lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương, giáo dục 
quốc phòng và an ninh năm 2020 và những năm tiếp theo đạt kết quả tốt hơn.  

2. Yêu cầu 

- Công tác chuẩn bị cho Hội nghị phải chu đáo, cụ thể. 

- Quá trình tổ chức Hội nghị yêu cầu các cơ quan, đơn vị tham gia ý kiến 
phát biểu có chất lượng, sát với tình hình thực tế của cơ quan đơn vị mình. 

- Sau khi kết thúc Hội nghị các cơ quan, đơn vị có kế hoạch rút kinh 
nghiệm những điểm còn hạn chế để thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa 
phương, giáo dục quốc phòng và an ninh đạt kết quả tốt hơn. 

II.  NỘI DUNG 

Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ 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. 

 III. THÀNH PHẦN  

1. Chủ trì Hội nghị: Lãnh đạo UBND tỉnh. 

2. Khách mời  

- Đại diện Thủ trưởng và các cơ quan thuộc Bộ Tư lệnh Quân khu 1; 
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- Đại diện Thường trực Tỉnh uỷ; 

- Đại diện lãnh đạo Hội đồng nhân dân tỉnh; 

- Đại diện lãnh đạo Đoàn ĐBQH tỉnh; 

- Đại diện lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh.  

3. Thành phần dự Hội nghị 

- Thành viên Hội đồng, Ban Thường trực Hội đồng Giáo dục quốc phòng 
và an ninh tỉnh; 

- Đại diện lãnh đạo các ban đảng, đoàn thể tỉnh, các sở, ban, ngành; Chỉ 
huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự cơ quan, tổ chức thuộc tỉnh; 

- Đại diện lãnh đạo các doanh nghiệp Trung ương có trụ sở trên địa bàn 
tỉnh (nơi có tổ chức Ban Chỉ huy Quân sự); 

- Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh: Thủ trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; Thủ 
trưởng 4 Phòng (Tham mưu, Chính trị, Hậu cần, Kỹ thuật); Thanh tra Quốc 
phòng tỉnh; Cơ quan Điều tra Hình sự; Văn phòng; các Trưởng ban (do Bộ Chỉ 
huy Quân sự tỉnh triệu tập); 

- Trường Quân sự tỉnh: Hiệu trưởng, Chính ủy; 

- Trung đoàn Bộ binh 123: Trung đoàn trưởng, Chính ủy, Phó Tham mưu 
trưởng, Chủ nhiệm Chính trị, Chủ nhiệm Hậu cần, Chủ nhiệm Kỹ thuật, Tiểu 
đoàn trưởng và Chính trị viên/Tiểu đoàn 1; 

- Đại biểu cấp huyện: Đại diện lãnh đạo Huyện ủy/Thành ủy, UBND các 
huyện, thành phố; Chỉ huy trưởng, Chính trị viên, Chủ nhiệm Hậu cần kỹ 
thuật/Ban Chỉ huy Quân sự các huyện, thành phố; đại diện lãnh đạo Công an, 
Phòng Tài chính - Kế hoạch các huyện, thành phố; 

- Phóng viên Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Lạng Sơn. 

IV. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM 

1. Thời gian: Từ 07 giờ 30 đến 11 giờ 30, ngày 17 tháng 12 năm 2019. 

2. Địa điểm: Tại Hội trường Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. 

(Số 02 đường Nguyễn Thái Học, phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn) 

V. PHÂN CÔNG THỰC HIỆN 

1. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh 

- Chủ trì, phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh và các cơ quan, đơn vị liên 
quan giúp UBND tỉnh xây dựng báo cáo tổng kết, gửi giấy mời. 

- Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thuộc quyền làm tốt công tác chuẩn bị (Bảng 
ảnh, Biểu đồ công tác quân sự, quốc phòng địa phương năm 2019…) cho Hội nghị 
theo Kế hoạch; phối hợp với Sở Nội vụ làm tốt công tác thi đua khen thưởng. 

- Phối hợp với Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh chuẩn bị clip báo cáo 
trung tâm bằng hình ảnh về công tác quân sự, quốc phòng địa phương, công tác 
giáo dục quốc phòng và an ninh năm 2019. 
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- Bảo đảm kinh phí tổ chức Hội nghị, cơ sở vật chất, tài liệu, hội trường, công 
tác hậu cần phục vụ; đón tiếp và bố trí ăn, nghỉ cho các đại biểu Quân khu về dự Hội 
nghị.  

2. Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh 

Phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh giúp UBND tỉnh xây dựng báo cáo 
tổng kết, chuẩn bị giấy mời và các điều kiện cần thiết để tổ chức Hội nghị; làm 
công tác tổ chức hội nghị. 

3. Sở Nội vụ 

Chủ trì, phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh hướng dẫn khen thưởng 
công tác quân sự, quốc phòng địa phương, công tác giáo dục quốc phòng và an 
ninh năm 2019; làm tốt công tác khen thưởng đối với các tập thể và cá nhân có 
thành tích xuất sắc trong việc thực hiện công tác quân sự, quốc phòng địa 
phương, công tác giáo dục quốc phòng và an ninh năm 2019. 

4. Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Lạng Sơn 

Chủ trì, phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh chuẩn bị clip báo cáo trung 
tâm bằng hình ảnh (dung lượng khoảng 20 phút thay cho đọc báo cáo) phục vụ 
cho Hội nghị tổng kết. 

5. Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, các huyện, thành phố 

Tham gia Hội nghị đúng, đủ thành phần; chuẩn bị báo cáo tham luận tại 
Hội nghị (có dự kiến phân công kèm theo). Đại biểu Ban Chỉ huy Quân sự cơ 
quan, tổ chức mặc trang phục Dân quân tự vệ. 

UBND các huyện, thành phố 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 từ ngày 12 đến ngày 20 tháng 12 năm 2019. 

UBND tỉnh đề nghị các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức triển khai thực 
hiện tốt Kế hoạch../. 

Nơi nhận: 
-  Như thành phần mời dự Hội nghị; 
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 
- C, PCVP UBND tỉnh, 
  các phòng CM, TT TH-CB; 
- Lưu: VT, NC(PVD). 

 KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

 
 
 
 
 
 

Dương Xuân Huyên 
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