
 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH LẠNG SƠN   

  

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:          /KH-UBND Lạng Sơn, ngày      tháng 4 năm 2020 

 

KẾ HOẠCH 

Tổng kết 5 năm thực hiện Đề án số 81/ĐA-UBND ngày 04/6/2015 

của UBND tỉnh về việc bảo đảm quốc phòng tỉnh Lạng Sơn 

 giai đoạn 2015 - 2020, định hướng đến năm 2030 

 

Căn cứ Đề án số 81/ĐA-UBND ngày 04/6/2015 của UBND tỉnh về Bảo 

đảm quốc phòng của tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2015-2020, định hướng đến 

năm 2030 (sau đây viết tắt là Đề án số 81/ĐA-UBND); Kế hoạch số 261/KH-

UBND ngày 15/8/2017 của UBND tỉnh về việc thực hiện Đề án số 81/ĐA-

UBND. Để đánh giá kết quả đã đaṭ đươc̣, rút ra kinh nghiêṃ và đề ra các giải 

pháp tiếp tuc̣ thưc̣ hiện trong thời gian tới, UBND tỉnh Lạng Sơn xây dựng Kế 

hoạch tổng kết 5 năm (2015-2020) thực hiện Đề án số 81/ĐA-UBND như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU  

1. Mục đích 

Nhằm đánh giá kết quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Đề 

án số 81/ĐA-UBND, chỉ ra những khó khăn, vướng mắc, ưu điểm, hạn chế, 

nguyên nhân và rút ra những bài học kinh nghiệm trong quá trình thực hiện. Trên 

cơ sở đó xác định phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp trong công tác bảo đảm quốc 

phòng tỉnh những năm tiếp theo, phù hợp với Luật Quốc phòng năm 2018. 

2. Yêu cầu 

Các cấp, các ngành lãnh đạo, chỉ đạo chuẩn bị đầy đủ, chu đáo nội dung 

tổng kết, đánh giá đúng, thực chất, khách quan những việc đã làm được, chưa 

làm được, tìm ra nguyên nhân và biện pháp khắc phục những khuyết điểm, hạn 

chế. Tổ chức Hội nghị tổng kết nghiêm túc, chất lượng, hiệu quả; khen thưởng 

đúng người, đúng việc. 

II. NỘI DUNG  

Tổng kết đánh giá kết quả 5 năm thực hiện Đề án số 81/ĐA-UBND, xác 

định phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện bảo đảm 

quốc phòng trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn những năm tiếp theo. 

III. HÌNH THỨC, THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM 

1. Hình thức  

a) Các sở, ban, ngành tỉnh, huyện, thành phố: Không tổ chức Hội nghị 

tổng kết. Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ được giao tại Đề án số 81/ĐA-UBND, 

xây dựng báo cáo, gửi về Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh để tổng hợp, báo cáo tại Hội 

nghị tổng kết của tỉnh.  
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(Có đề cương báo cáo Tổng kết gửi kèm). 

b) UBND tỉnh: tổ chức Hội nghị tổng kết. 

* Chủ trì Hội nghị: lãnh đạo UBND tỉnh. 

* Thành phần dự Hội nghị:  

+ Mời Lãnh đạo Bộ Tư lệnh Quân khu 1 và các cơ quan Quân khu: Tham 

mưu, Chính trị, Hậu cần, Kỹ thuật; 

+ Mời Lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBND tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ 

quốc Việt Nam tỉnh; 

+ Lãnh đạo các sở, ban, ngành tỉnh, UBND các huyện, thành phố. 

2. Thời gian 

Tổ chức Hội nghị xong trước 30 tháng 10 năm 2020 (thời gian cụ thể 

thông báo sau). 

3. Địa điểm 

Tại Hội trường Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh: số 2, đường Nguyễn Thái Học, 

phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn, Lạng Sơn. 

IV. KINH PHÍ TỔ CHỨC   

Sử dụng nguồn ngân sách tỉnh chi bảo đảm cho nhiệm vụ quân sự, quốc 

phòng năm 2020; giao cho Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh dự toán, Sở Tài chính thẩm 

định báo cáo UBND tỉnh quyết định. 

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN  

1. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh  

- Chủ trì, phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh tham mưu chuẩn bị chương 

trình, báo cáo tổng kết và các điều kiện bảo đảm khác để tổ chức Hội nghị tổng 

kết; chuẩn bị bài phát biểu khai mạc và bế mạc của Lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh 

tại Hội nghị; hướng dẫn, thẩm định báo cáo tham luận của các cơ quan, đơn vị; 

- Phối hợp với Sở Nội vụ đề xuất khen thưởng đối với những tập thể, cá 

nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ; 

- Chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính bảo đảm kinh phí để tổ chức Hội nghị 

tổng kết. 

2. Văn phòng UBND tỉnh   

Phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh chuẩn bị báo cáo tổng kết, chương 

trình, giấy mời các đại biểu và các điều kiện bảo đảm khác để tổ chức Hội nghị 

tổng kết. 

3. Sở Nội vụ 

Chủ trì, phối hợp Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đề xuất khen thưởng đối với 

những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ. 
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4. Sở Tài chính 

Phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh bảo đảm và hướng dẫn sử dụng 

kinh phí để tổ chức Hội nghị tổng kết đúng quy định. 

5. Các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố: Theo chức năng, 

nhiệm vụ tổng hợp, đánh giá tình hình và kết quả thưc̣ hiêṇ, gửi báo cáo tổng kết 

về Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh trước ngày 30/6/2020 để tổng hợp, xây dựng báo 

cáo chung của UBND tỉnh; chuẩn bị tham luận tại Hội nghị. 

Căn cứ  Kế hoạch này, yêu cầu các sở, ban, ngành tỉnh, UBND các huyện, 

thành phố quán triệt, phối hợp triển khai thực hiện./. 
 

Nơi nhận:                                                                                            
- Thường trực Tỉnh ủy; 

- Thường trực HĐND tỉnh;  

- Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Các sở, ban, ngành tỉnh; 

- UBND các huyện, thành phố; 

- C, PCVP UBND tỉnh, 

  các phòng: NC, KTTH, TH, TT TH-CB; 

- Lưu: VT, NC(PVD). 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 
 

 

 
Hồ Tiến Thiệu 
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