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KE HO3CH
Thirc hin Quyt ajnh s 34/QD-TTg ngày 11/5/2020
cüa Thu tu'óng ChInh phü ban hành Kê hoch thirc hin Kêt luân so 57KL/TW ngãy 16/9/2019 cüa BI ChInh trj ye kêt hçrp quôc phông, an ninh
vol kinh tê; kinh tê vi quôc phông, an ninh

Thirc hin K hoch s 194/KH-UBND ngày 06 tháng 8 näm 2020 cüa
UBND tinh Ngh An ye thirc hin Quyêt djnh so 34/QD-TTg ngày 11 tháng 5
näm 2020 cüa Thu tung Chjnh phñ ban hành Kê hoch thiic hin Kêt 1un so
57-KL/TW ngày 16 tháng 9 näm 2019 cüa B ChInh trj ye kêt hçip quôc phông,
an ninh vói kinh tê; kinh tê vi quôc phông an ninh;
Xét d nghj ciia Ban CHQS th xã tai cong van so 1377/BCH-TM ngày
24 tháng 11 näm 2020, UBND thj xã ban hành kê hoch triên khai thirc hin
trên dia bàn thi xã Ctra Lô nhix sau:
I. MJC DICH, YEU CAU
1. T chirc quán trit sâu sc Va thirc hin nghiêm tñc, hiu qua Kêt 1un
sO 57-KL/TW ngày 16 tháng 9 nàm 2019 cüa B Chinh trl và Quyêt djnh
34/QD-TTg ngày 11 tháng 5 nãm 2020 cüa Thu tuóng ChInh phñ; tto sir
chuyên biên rO rt ye nhn thirc, hành dng cüa can b, dãng viên cac cp, cac
ngành và nhân dan ye vj trI, tm quan tr9ng chü truGng kêt hc)'p quOc phông, an
ninh vi kinhtê, kinh tê vri quOc phông, an ninh trong sir nghip xây drng vâ
báo v To quôc.
2. Bão darn sr lãnh do tuyt di cüa Dâng, quán 1 thng nhât cüa nhà
ninc, trong do hrc luçing Quân di nhân dan, Cong an nhân dan giü vai trô
nông cot trong vic ket hçp quôc phông, an ninh vâi kinh tê; kinh tê vâi quôc
phông, an ninh.
3. Các phông, ban, ngành cp thi xã, UBND các phiRing can cir vào Kêt
luãri sO 57-KL/TW cüa Bô ChInh tn, Quyêt djnh so 34/QD-TTg cüa Thu tLrng
ChInhphü, K hoich cüa UBND thi xã Cua Lô, chirc nãng nhim v tInh hInh
thii'c tê cüa các phOng, ban, ngành, dja phuong dê xay dung ké hoach chi tiêt,
sat dung, có trong tam, trong diem, phát huy sirc mnh tOng hçip, chü dng phOi
hçp triên khai dông b và hiu qua.

II. NI-HEM VIJ. GIAI PHAP
TT

Nhim vy, giãi pháp

Co' quan chü tn

Coquan, don
v, phôi hqp
thu'c hiên

Thô'i
gian

Tang cu'ô'ng Iãnh do, chi do quán trit vã triên khai thy'c hin tot chü tru'o'ng kêt h9'p quôc phông, an ninh vói kinh
t; kinh t vói quOc phông, an ninh

a

b

c

d

T chirc quán triêt, triên khai thirc hin nh&ng ni dung Kêt 1un so 57KL/TW, gn vi thuc hiên Nghj quyêt so 55/NQ-CP ngây 03/8/2015
cüa ChInh phU ban hành chmmg trInh thirc hin Nghj quyt so 28NQ/TW Hi nghj Ban Chtp hành TW Dãng lan thir 8 (khóa XI) v
Chiên lugc bão v To quc trong tInh hinh rni.
Chi do các co quan báo chI và h thng thông tin co so tuyên truyn
v kt hqp quc phông, an ninh vOi kinh tê; kinh tê vOi quôc phông, an
ninh theo Quyêt djnh s 34/QD-TTg ngày 11/5/2020 cüa Thu tuOng
ChInh phü ban hánh K hoch thçrc hin Kt 1un s 57-KL/TW cüa
B ChInh tr ye kt h9p quôc phông, an ninh vOi kinh t; kinh tê vOi
quc phông, an ninh.

Ban CHQS thi xã;
Cong an thj xã; Dn
BP Gang Cira Lô - Ben
Thüy; Hãi dôi 2 BP

Các
phông,
ban, ngãnh cap
Qu
thj xã, UBND IV/2020
các phung.

Phông VH-TT-TT

Các
phông,
ban, ngành cap Thi.thng
thj xã, UBND xuyen
các phu'Ong.

Ban CHQS thi xã;
Bi dung nâng cao nhn thOc cña di ngü can bô các cp v chñ
Cong an thi xã; Dn
truong kêt hp quc phông, an ninh vó'i kinh t; kinh tê vOi quc
BP Cáng COa Lô - Ben
phOng, an ninh.
Thüy; Hâi dôi 2 BP
Ban CHQS thj xã;
Dy rnanh cong tác kim tra, thanh tra, hung dn t chOc thrc hin
Cong an thj xã;
trong qua trInh kt hçp phát trin kinh tê- xã hi vOi quôc phông, an
BP Gang Cira Lô - Ben
ninh.
Thuy; Hãi di 2 BP

'P'

Các
phông,
ban, ngành cap Thuô'ng
thj X, UBND xuyên
CC phu'ang.
Các
phông,
ban, ngânh Cap ThuOng
thj xã, UBND xuyen
cac phuOng.

Co quan, don
Thôi
Co' quan chü trI
Nhim vu, giäi pháp
TT
4 phôi hqp
thuc hiên
Tham mu'u ban hãnh các van bàn ye quôc phông, an ninh vó'i kinh tê; kinh té vó'i quôc phông, an ninh; bão dam
2 kinh phi cho nghiên cüu, sang tiên, cal tiên k thuãt
Ban CHQS thj xã;
Các phông,
TFiarn mu'u ban hành các van bàn ye quOc phông, an ninh vó'i kinh tê; Cong an thj xã; Don ban, ngành cap ThuO'ng
a
BP Cãng Cfra Lô - Ben thi xã, UBND
xuyên
kinh tê vó.i quc phông, an ninh
Thüy; Hâi di 2 BP
các phumg.
Các phông,
Báo dam kinh phi cho nghiên cüu, sang tiên, câi tiên k thut phiic vii Ban CHQS thj xã;
cOng tác báo quân, bão duOng, sira chü'a, gia cong vu khI, trang bj báo Cong an thj xã; DOn ban, ngành cap Thng
b
xuyên
darn cho nhiêrn vu hun 1uyn, chiên dâu cüa LLVT thj xä dáp üng yêu BP Câng Cfra Lô - Ben thj xã, UBND
Thüy; Hâi di 2 BP
các phithng.
cu, nhim vii báo v To quOc trong tInh hInh mcii.
3

a

b

c

Két hqp phát trin kinh t xã hi vói tang cu'ô'ng quc phông, an ninh; xãy ding nên quôc phông toàn dan, nên an
ninh nhãn dan và the trn Biên phông toàn dan vfing mjnh, dáp frng yell cãu, nhim vçi bão v To quôc trong tInh
hInh mo'i
Rà soát, bô sung, hoàn thin Ca ch thm djnh các di,r an da bàn Ban CHQS thj xã;
Các phông
trçng diem, chiên 1u9'c, quan tr9ng, nhu'ng khu vrc xung yêu ye quOc Cong an thj xã; Don
ban ngành cp Thithng
phông, an ninh. Chii tr9ng quy hoch thiêt kê xây dirng các cOng trInh BP Cãng Cira Lô - Ben
thi xã UBND
xu en
có tInh luO'ng ding sn sang phiic v nhirn vii quOc phông, an ninh Thüy; Hài dôi 2 BP
cc huO'n g.
khi can thiêt.
Ban CHQS thj xã; Cong
Các phOng,
an
thj
xã;
DOn
BP
Câng
ban, ngânh cap Ththng
Rà soát bO sung hoàn thin K hoch bão dam quôc phông, kp thi
Càa
Là
Ben
Thüy;
Hâi
thi xa, UBND
xuyên
diu chinh khi có nguy ca chin tranh xãy ra.
dci 2 BP
các phu'mg.
Các phông,
Rà soát b sung, diêu chinh k hoch dng viên bâo darn nhu câu quc Ban CHQS thj xã;
phOng nãrn du chin tranh, gn vó'i quy hoch phát triên kinh te-xa Cong an thj xã; Don ban, ngành cap Thung
xuyên
hi. Triên khai thirc hin quy ho?ch tOng the bo trI quOc phông vói BP Cáng Cua Lô - Ben thj xã, UBND

P
TT

d

d

e

g

rhiem vu, giäi phãp

phát triên kinh të-xã 1ii; quy hoch dat quôc phông bão darn cho huân
luyên, 1uytn tap, din tp, san sang chiên dâu, dáp ñng nhirn v11 quc
phông.
Tham rnuu xãy dirng kê hoach, ban hânh các van bàn thuc hiên Quyt
djnh sS 1 042/QD-TTg ngãy 19/8/2019 cña Thñ tithng ChInh phü ban
hành Ké ho?ch thirc hin Ngh djnh 02/2019/ND-CP ye Phông thñ dan
sir. Xây dirng k hoch phông thu dan sir th xâ irng phó vâi các thãrn
h9a; quy djnh trách nhirn cña các co quan, don vj thirc hin tUyefl
truyên, giáo dçic, bi du'o'ng, tp hun, huân 1uyn, diên tap, dào tao, so
kk, tong kt, kiêrn tra, thanh tra thirc hin phông thU dan sir.
Tham mu'u UBND thj xã dâu tu xây dirng co bàn h thông phông thU
dan sir; mua sm các trang thi& bj phông thU dan sr; xây d1rng h
thng kt ni di,r báo, cUnh báo, thông báo, báo dng thông tin phông
thU dan sir bâo dam hot dng thng xuyên và dr trtt cho các don vj
chuyên trách, kiêm nhirn tui các khu virc, sn sang irng phó khc phc
hu qua.

to' quan chU tn

Thüy; Hái di 2 BP

Coquan,do'n
vl, phôi ho'p
thu'c hiên

Thôi
glan

các phiiông.

Ban CHQS thj xa;
Các phông,
Cong an thj xã; Don ban, ngành cap
Qu
BP Câng Cira Lô - Ben thi xã, UBND
IV/2020
Thüy; Hâi di 2 BP
các phung.

Ban CHQS thi

Các phông,
ban, ngành cap
Thung
thj xa, UBND
xUYen
cac phu&ng.

Các phông,
Triên khai thu'c hiên dê an "Quân di tham gia lao dng san xuât, xây
ban, ngành cap
Ban CHQS thi xã
Thu?ng
drng kinh t kt hçip vi quc phông trong tInh hInh rnUi".
thj xä, UBND
XUYefl
các phu'Ong.
Ban CHQS thj xã;
Các phông,
Thirc hiên dUng quy trInh, to chUc thârn djnh cht chë dôi vOi nhthig
Cong an thj xã; DOn ban, ngành cap Thung
chuong trInh, dê an, dir an hp'p tác quOc tê dâu tu nuUc ngoài vào dja
BP Cãng CU'a Lô - Ben thj xã, UBND
xuyên
bàn thj xã.
ThUy; Hãi di 2 BP
các phithng.
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TT

Nhiêm vu, giãi pháp

Co' quan chü trI

h

Xây dng chuyên d phát trin k& cu ha tang giao thông vn tãi thj xâ
Cira Lô giai don 202 1-2030, tam nhIn dn nàm 2050 dê tIch hap vào
quy hoach cüa thj X.

Phông Kinh tê, phông
Quãn 1 Do thi

Kt hap chat chë phát trin kinh t vôi báo dam quêc phông bng vic
"ngm hóa", luong diing các cong trInh giao thông; quán 1 cht chë và
khai thác, sir ditng có hiu qua kt cu ha tng giao thông quan tr9ng
thuc thâm quyên d phiic vii báo v To quôc.

Phông Kinh tê, phông
Quán 1 Do th

k

4

a
b

Phông Tài chInh- Kê
Hoàn thiên Ca chê, chInh sách ho tro, báo v ngu dan tham gia dánh hoach, phông Kinh t;
Dn BP Câng Cra Lô
b& hãi san xa bô, gn vôi bâo ye chü quyn,1ãnh th& bin dão.
- Ben Thüy
Phông Y té, Dn Biên
QUy hoach mng luâi Y t ca s phñ hap vth yêu cu nhim vi phát
phông Câng Ci'ra Lô triên kinh t - xâ hi và quc phông, an ninh; xây dimg mô hInh quân
Bn Thüy; Hãi di 2
dan y kt hap.
BP

Co' quail, do'n
Thô'i
v, phôi hçrp
gian
thffc hién
Các phông,,
ban, ngãnh cap
Nãm
2021
thj xã, UBND
các phu'iing.
Các phông,
ban, ngânh cap Thuing
thj xã, UBND
xuyên
các phi.thng.
Các phông,
ban, ngành cp Thung
thj xã, UBND
xuyên
các phrnrng.
Các phông,
ban, ngành cap Thu'ing
thj xã, UBND
xuyên
các phumg.

Phát triên cong nghip cüa th1 xã tio nên tang cho cong nghip quôc phông, an ninh; dãu tu' phát triên mt so nginh
cong nghip quc phông, an ninh, dáp ung yêu cu nhim v1i cüa s11 nghip xây di'ng vã bão v To quôc trong tInh
hInh mó'i
Các phông,
ban, ngành cp Thithng
Phông Kinh t
xuyen
thi, xâ, UBND
các phung.
Các phông,
Thithng
Phát huy các xu'óg ch tao, gia cOng, sira cha các san phãm cong Ban CHQS thj xã; Cong
Khâo sat dánh giá thrc trng näng 1irc hin có vâ triên vpng phát trin
Cong nghip c11a các ca s& cong nghip phic vii cong nghip luOng
ding.

A

TT

Nhim vu, giai phãp
nghip quôc phông, an ninh.

Co' quan, do'n
Thri
(o quail cIii tn
i, phCi huip
gian
thu'c hiên
an thj xã; Don BP Cáng ban, ngânh cp xuyên
Cra Là - Ben Thüy; Hái thi xã, UBND
di 2 BP
các phung.
Các phông,
ban, ngành cap
Thurng
PhOng Kinh tê
thj xa, UBND
xuyên
các phumg.
Các phông,
Phông Tài chInh - Kê ban, ngành cap
Thung
hoach
thj xä, UBND
xuyen
cácphuo'ng.
Các phông,
ban, ngành cap Thung
thj xã, UBND
xuyên
Phông Kinh te
các phung.

C

Ho trç nghiên ciru và irng ding các thành tiru, tiên b khoa hpc và
cong ngh trong các hott dng nghiên cñij, t.o buôc chuyên biên và
hInh thành các san phrn cong nghip phiic vii lTnh virc quc phông, an
ninh.

d

Chü trI phi hp vi các dan vj lien quan tharn muu UBND thj xã can
di bô trI vOn dâu tu cho nhirn vi xây dirng phát triên quôc phông, an
ninh trên dja bàn thj xã dam bão theo quy djnh.

d

Huy dng ngun hrc khoa h9c và cong ngh phiic vi1 quc phông, an
ninh dông thai h trçl các Ca nhân, to chüc tham gia các hot dng
nghiên ciiru khoa h9c phiic vii nhirn v1 quc phông, an ninh.

5

Tp trung dãu tu' xây drng KVPT, cüng c phát triên các khu kinh tê - quôc phông 0' da ban tr9ng diem

a

b

Xây dirng k hoch triên khai thrc hin Ket 1un sO 64-KL/TW ngày
30/10/20 19 cüa B ChInh trj ye day mtnh thirc hin Nghj quyêt so 28NQ/TW ngày 22/9/2020 ye tip t11c xây dirng các tinh, thành ph tr1rc
thuc TW thành KVPT vü'ng chäc trong tInh hInh mâi.
Triên khai thirc hin Thông tu, hu'óng din thirc hin Nghj djnh s
21/2019/ND-CP ngày 22/02/20 19 cüa ChInh phü ye KVPT.
Tang cithng du ti' và nâng cao chat lu'çrng, hiu qua xây dmg, hot
dng KVPT dáp 11ng yêu câu t1x 1irc ti chô, lien kêt chat ché trong th

Các phOng,
Ban CHQS thi xã;
ban, ngành cap
Cong an thj xã; Dn
thi xa, UBND
BP Câng Cfra Lô - Ben
các phung.
Thüy; Hái dôi 2 BP
Ban

Näm
2020

Các phông,
Thuè'ng
CHQS thl xã; ban, ngành cap xuyên
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TT

Nhim vu, giãi phap

Co' quan chü trl

Co'quan,do'n
vj, phôi hqp
thirc hiên
thj xã, UBND
các phung.

Th"
.
sian

trân phông thu thj xã, tinh, quân khu.
Cong an thj xã; Don
Xây d.rng cüng cô the trn lông dan, tIch circ tham gia ho trg các dja BP Câng Cira Lô - Ben
phu'ang và nhân dan thirc hin các chuoTig trInh miic tiêu quôc gia ye Thüy; Hái di 2 BP
xay dirng nông thôn mOi và xóa nghèo ben v€ng; thrc hin tot chinh
sách dan tc, tOn giáo cüa Dãng và nhà nuóc.
Ban CHQS thj xã;
Các phông,
Dâu ti.r xây dung các cong trInh phông thu biên, dáo trên dja bàn.
Cong an thj xã; Don ban, ngành cap Thu'ng
BP Cáng Ciira Lô - Ben thj xã, UBND
xuyen
ThOy; Hái di 2 BP
các ph.r&ng.
6

Gifr vü'ng an ninh quc gia, on dlnh chInh trl, trt tir an toàn xã hOi

a

ChO dng phát hin du tranh, ngàn ngü'a, ngãn chän, vO hiu hóa kjp
thii các am muu hot dng phá hoti kinh té; xây dirng the trn an ninh
nhân dan và the trn lông dan vüng chãc; tang cithng lãnh dio cOng tác
báo dam an ninh kinh te, mOi trithng, nguOn nuc, luang thirc và an
toàn thuc phâm; chü dông phuang an sn sang irng phó hiêu qua thách
.
.
thuc, nguy co', cac moi die d9a an ninh phi truyen thong; bao dam an
ninh, an toàn các cOng trInh hi tang quan tr9ng, bão v an ninh ming
vó'i h thông ye thông tin quan tr9ng an ninh quOc gia; dâu tranh phán
bác các quan diem sai trái, thñ dich, gay mat On djnh chInh trj, ánh
hung den rnOi tnrông dâu tu' phát triên kinh te.

.
Cong anthixa

Các phông,
ban, ngành cap
.
Thu'ang
th xa, UBND
các phi.thng.

-

TT

b

c

Nhiêm vu, giai pháp

Cu quan ch ii'i

Co quan, do'n
v, phôi hop
thirc hiên

Thôl
gia n

Tic hin hiu qua Nghi djnh so 03/2019/ND-CP ngày 05/9/2019 cüa
ChInh phü ye phôi hçrp giüa B Cong an, Bô Quôc phông trong thirc
hin nhirn vu báo v an ninh quc gia, bão dam trt t1r an toân xã hôi, Ban CHQS thj xã;
Các phông,
dâu tranh phông chOng ti phrn và nhirn vii quôc phông; Ngh quyt Cong an thj xã; Dn ban, ngành cap Thu'ô'ng
s 20/NQ-CP ngày 17/8/2018 cüa ChInh phü t1c hin Nghj quyt s BP Câng Cra Lô - Bn thj xã, UBND
xuyên
16-NQ/TW ngày 10/10/20 17 cüa Bô ChInh trj ye phát triên kinh tê - xã Thüy; Hâi di 2 BP
các phung.
hi các xã biên gii dt 1in, két hcp vó'i tang cithng vâ cCng cô quôc
phông an ninh.
Tip tic tham rnuii thrc hin hiu qua Chi thj so 46-CT/TW ngày
22/6/2015 cüa Bô ChInh trj ye tang cumg sir lãnh dio cüa Dáng dôi vi
cong tác bâo dam an ninh tr.t tr trong tInh hInh rnôi; Chi thj s 12CT/TW ngày 05/01/2017 cüa B ChInh trj v tang ci..rô'ng sir lãnh dio
cüa Dãng dôi vâi cong tác bâo darn an ninh kinh tê trong diu kin phát
triên kinh tê thj tnr?ng djnh hung xA hi chü nghia và hi nhp quc

Cong an thj xã

Các phông,
ban, ngành cap Thithng
thj xä, UBND
xuyen
các phiiô'ng.

t.

d

e

Tip tic d.y mtnh xây dirng nn quc phông toãn dan, the trn quc Ban CHQS thj xã;
Các phông,,
phông toàn dan, nn an ninh nhân dan, the trn an ninh nhân dan, Cong an thj xã; Don ban, ngành cap Thurng
phong trào toàn dan bâo v an ninh To quOc và phông thu dan s1r vttng BP Cáng Ci:ra Lô - Ben thj xã, UBND
xuyên
chc.
Thüy; Hâi di 2 BP
các phixng.
Tang cuông näng 1irc cho các lirc luçing cc yu, an ninh, cânh sat, k
Các phông,
thut nghip vu, an ninh và phông chông ti phm cOng ngh cao theo
ban, ngành cp Thng
huóng hin dai. Báo dam tuyt dOi an ninh, an toàn cho các miic tieu,
Cong an thj xa
thj xâ, UBND
xuyên
cOng trInh trpng diem, h thông thông, tin tr9ng yeu quôc gia, các sr
các phithng.
kin chInh tr van hóa quan trpng cüa dat nuóc, dja phiiong.
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F
Co quan chll trl

Co'quan,do'n
vj, phôi hçrp
thuc hiên

TI101
SIan

TT

Nhim vy, giãi pháp

g

Tang cthng phôi hp vi các Co quan quãn 1 nhâ nuc, xây dirng co'
chê phôi hqp trong cong táC báo darn an ninh chính trj, trt tir an toàn
xã hi; nêu cao trách nhim ngu'ô'i dirng dâu các phông, ban, ngành,
djaphuo'ng dôi vói cong tác báo dam an ninh trt tir, bão dam sir thông
nhât thông suOt trong lãnh dao, chi do, giãi quyêt cac v vic phirc tp
ye an ninh, trt tir phiic vi kjp thii cho xây dimg và phát triên KT-XH.

h

Các phông,
Ban CHQS thj xã; Cong
Nghién ciru, dir báo kjp thi am rnuii, hành dng cüa các the 1irc thii an thj xã; Dn BP Cãng ban, ngânh cap Thu'ng
Cüa Là - Ben Thüy; Hãi thi xâ, UBND
dch dê chü dng dôi phó, ngän chn, day lüi t11 xa.
xuyên
di 2 BP
các phithng.

Con g an thi

Các phông,
ban, ngành cap Thu'ng
thj xa, UBNID
xuyên
cac phithng.

Chll dng tIch cy'c m& rng quan hdôi ngoi vã nâng cao hiu qua hi nhp và hQ'p tác, gIll' vfi'ng môi tru'ô'ng hôa
bInh, on djnh dê dnh hu'ó'ng phát triên dt nu'ó'c

a

b

lIch crc tharn mu'u thirc hin hiu qua hoit dng hçip tác toàn din;
Biên bàn thOa thuân vâi các dia bàn có quan he truyên thông; tao the
chu d9ng trong qua trinh hçp tac lien ket kinh te, dan xen lçii ich, tranh
dOi dâu, xung dot, tang cuô'ng dông thun, cüng 19'i Ich, giárn thiêu tôi
da nhU'ng áp 1irc tr ben ngoài dOi vi phát triên kinh tê, giü vll'ng quOc
phông, an ninh cua dat nu'oc.
Tiêp tilc du'a quan h vth các di tác v kinh t, qUC phOng, an ninh,
nhât là rntng !u'ó'i các dOi tác toàn din di vào chieu sâu, thrc chat; day
rn?nh vâ nâng tarn dOi ngoi da phuo'ng theo tinh than chü dng, tIch
cu'c, gop phân nãng cao vi the và phát huy lqi Ich kinh té, quôc phông,
an ninh.
Dánh giá tInh hInh, tharn mu'u, du tranh kip thai, kiên quy&, kiên tn
bào v vü'ng chãc dc l.p chñ quyên, thông nhat và toàn vn lãnh thO

.
Các phông,
Phong Noi vu, Don BP
ban, nganh Cap Thuung
Cáng Cira Lô - Ben
thj xâ, UBND
xuyên
Thüy' Hái dOi 2 BP
'
'
các phu'ng.

Phông Ni viii

Các phông,
ban, ngânh
thj xã, UBND
các phuô'ng.

Th uo'ng
xuyen

Phông Ni vii, DOn
Các phông,
Thu'ô'ng
BP Càng Cira Lô - Ben ban, ngânh cap xuyên
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TT

d

d

iNhiçni vy, giai pliap

Co quan

ti

Co quan, don
vj, phôi hqp
thuc hiên
thj xã, UBND
các phithng.

a

b

Thôi
gian

____
cüa Tôquôc, các quyên và lqi Ich chInh dáng cüa Vit Narn trên biên Thüy; Hái di 2 BP
giri (dat lien vã biên dáo); chü dng tich circ hi nhp quôc t, nâng
cao hiu hrc hçp tác quôc tê, tranh thñ tôi da các diêu kiên ben ngoài
d thirc dy phát trin kinh tê - xã hi.
Tang cumg cong tác dôi ngoi cüa Dáng, dôi ngoi nhân dan nhärn
Các phông,
gop phn cüng cô lông tin, tao nn tang chInh trj, duy trI rnôi trung
ban, ngành cap Thithng
Phông Ni vii
hôa bInh, n dinh, bâo v vrng chãc dc 1p chU quyên, thông nhât và
thj xã, UBND
xuyen
toàn v9n lãnh thô, tranh thñ tôi da các nguôn hrc quôc t phiic vi cho
các phung.
sr nghip phát triên kinh t xã hi cüa thj xã.
Tang cung h9p tác quôc t trong chuyên giao cong ngh, nghiên ciru Ban CHQS thj xã;
Các phông,
khoa h9c, chê tao san phm cong ngh, san phm dc diing, chuyên Cong an thj xã; Dn ban, ngành cap Thithng
dung, 1iing ding phc vi nhim vi quc phông, an ninh trong tInh BP Câng Ci:ra Lô - Bn thj xã, UBND
xuyên
Thüy; Hâi di 2 BP
các phng.
hInh mdi.
kêt hQ'p quOc phông, an ninh vó'i kinh t; kinh tê
Chü tr9ng tong kêt thçrc tiên, bô sung phát triên I 1un
quôc
phông, an ninh
ye
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1

vol

Các phông, ban, ngânh chü dng xây dirng k hoach tng k& thirc tin,
kt qua thi nghim các rnô hInh "ket hçip quc phông, an ninh vâi kinh
Các phông,
Các phông, ban, ngành
tê; kinh t vôi quôc phông, an ninh" dê nhân rng; bO sung phát triên
ban, ngánh
cap thj xâ, UBND các
Thung
thj xã, UBND
1 lun v kt h9p quc phông, an ninh vi kinh té; kinh tê vi quc
- pthng
xuyên
phông, an ninh trong nên kinh t thj tnr&ng djnh hithng xã hi chO
các phng.
nghia.
Các phông, ban ngânh, các tnthng Dai hçc, Cao dãng trên dja bàn
Các phông,,
nghiên cüu phát triên 1 1un, tong kêt thirc tin két hçp quôc phông,
Phông Giáo diic và
ban, ngành cap Thung
an ninh vOi kinh te; kinh te vOi quc phông, an ninh trong dieu kin
thj xâ, UBND
xuyên
Dào tao
rnói cOa sir nghip xây dimg và báo v To quôc.
các phi.thng.
cap

III. BAO DAM KINH PHI
Hang näm, các phông, ban, ngành 1p dir toán kinh phi thirc hin gui phông
Tài chInh- K hoch thrn dinh, báo cáo UBND thj xã xem xét, quyêt djnh theo
quy djnh cüa pháp 1ut hin hành.
IV. TO CH15C THU'C HI1N
1. Trên c s Kt 1un s 57-KL/TW cüa Bô Chinh trj, Quyt djnh so 34/QDTTg cUa Thu tuàng ChInh phü, K hoch cña UBND thj xã, các phông, ban, ngânh
cp thj xã, UBND các phii?ing, cAn c1r chüc nAng, nhim v11 dê xây dirng kê hotch
chi tit, trin khai dng b, hiu qua.
2. Các phông, ban, ngành cp thi xA và các dja phuang chü dng to chirc
ph bin, quán trit, giáo diic tuyên truyn các ni dung ti Kêt 1un so 57-KL/TW
sat vói tInh hInh, linh vuc cüa phông, ban, ngành, dja phuung minh.
3. Thu truàng các phông, ban, ngành cap th xA có lien quan và Chü tch
UBND các phtrmg tp trung chi do, tAng cung kim tra, don dc vic thirc hin
k hoach vâ báo cáo kt qua thirc hin v TJIBND thj xA (qua Ban CHQS thj xA)
tru'ó'c ngày 15 tháng 10 hang nAm d tng hcp, tham muu UBND thj xA báo cáo
UBND tnh.
4. Giao Ban CHQS thj xA chü trI, phi hcip vi Cong an thj xA, Din Biên
phông Câng Cira Khu Cira Lô- Bn Thüy, Hãi di 2 BP theo dOi, dOn dc th?c
hin k hotch nay, tng hçip kt qua thirc hin, tham muii vâi UBND thj xã báo
cáo UBNID tinh theo k hoach.
5. Trong qua trInh t chüc thirc hin, nhtrng vn d chua phü hçp can sua
dôi, bô sung; các phông, ban, ngành, các dja phuang chü dng báo cáo UBND thj
xã (qua Ban CHQS thj xA) dê xem xét, giãi quyêt .1.
Noi nhân:
- Bô CHQS tinh;
- Thixà'ng trirc Thj iy; TT. HDND
(Báo cáo)
- Chü tjch; các Phó CT UBND thj xä;
- Các phàng, ban, ngành doân the lien quan;
- UBND các phiràng;
- Lru VT, QS: 4
,
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