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KE HOACH
To chñc Hi ngh Tong kt cong tác quc phông và an ninh nãrn 2020,
phu'o'ng hiró'ng, nhim vii nãm 2021
Thirc hin K hoch s 631/KH-UBNDngày 11/11/2020 cüa UBND tinh Ngh
An ye to chi'rc Hi nghj tong kêt cong tác quôc phông và an ninh nàrn 2020, phu'ang
huâng, nhim vii näm 2021, UBND Thj xà xây ding kê hoch nhu sau:
I. MTJC DICH, YEU CAU
1. Kim dim, dánh giá k& qua lânh do, chi dto, t chirc thirc hin nhim vii
quôc phông và an ninh näm 2020 trên dja bàn thj xâ, lam rô nhüng uu diem, ton tti,
nhüng khó khän, vuOng mac, nguyen nhân, bài h9c kinh nghim và djnh hrnng nti
dung trçng tam nhirn v11 quôc phông và an ninh näm 2021.
2. Biu duong, khen thithng các tp th, Ca nhân có thành tIch Xutt sc trong
thi.rc hin nhim vi quôc phông và an ninh 11am 2020 a các cap, các ngành.
3. Quátrinh t cht'rc hi nghj dam bào nghiêm tüc, thit thçrc, hiu qua và dáp
üng tot yêu câu dé ra.
II. NI DUNG
1. To cliüc lông kêt cp thl xa
1.1. Ti, ô'i gian vâ dja diem
- Thai gian: 01 buM, dir kin vào cuM tháng 12/2020.
- Dja dim: Hi tru&ng tang 1, trii sa ca quan chInh quyn thj xa.
1.2. Thành phân than, dr I,i nglij
- Dgi bilu c4v tinh: Dai din Tinh Uy, UBND tinh, B Chi huy Quân sir tinh,
Cong an tinh, Bô chi huy B di Biên phOng tinh.
- Dcii bieu c4o thj xd: Thuang trçrc Thj üy, Thu&ng trirc HDND, Lành do
UBND thj xâ, Tnr&ng các ban xây dirng Dãng, Tnrng các tO chirc doàn the, các
phông thuôc UBND thj xâ; Lãnh dto, can b cot can các dan vj Cong an thj xà, Quân
sr th xã, Dn Biên phèng Cüa khâu Càng Cira là - Ben Thüy và di din các dan vj
lrc krng vu trang dóng trên dja bàn; Di din các ca quan, don vj, truang h9c dóng
trên dja bàn.
- Dii biu cp phuang: BI thu', C'hi tich, Truàng cAP, Phu'&ng d3i Truàng,
C'Jth tich UBMTTQ, C'1n tjch Hói Cu'u chiên b/nh, Tricóng Ban Bco v dan phó.
- Dii din các tp th và các cá nhân duçc khen thu&ng
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1.3. Cli u'o'ng trinlz /,3i nglzj
- Tuyên b 1 do, giri thiu dti biu, khai mc hi nghj
- Báo cáo thng kt cong tác quc phông, an ninh näm 2020, triên khai phwng
huâng, nhim vi näm 2021.
- Phân thão 1un.
- Phát biu cüa dti biu cAp trên.
- Cong tác thi dna, khen thu&ng
- Kt 1un, b mic hi nghj.
1.4. P/ian cong nl,im vy

- Van phông HDND - UBND thj xd: Chü trI chi do các ngành lien quan cli uAn
bi ni dung, thAm djnh báo cáo tong kêt cong tác quôc phOng và an ninh näm 2020,
phuong hithng nhim vii näm 2021 và các van bàn lien quan phiic vi hi nghj. Kiêrn
tra cOng tác chuân bj các diêu kin dê to chirc hi nghj.
- COng an thj xã: Tng hçip báo cáo ttng kt cong tác quc phàng và an ninh
näm 2020, phuong huâng nhim vii näm 2021 và gi:ri ye Van phOng HDND - UBND
thj xà truâc ngày 10/12/2020. Chü trI phôi hçp Van phông HDND - UBND thj xã
chuân bi cac nôi dung hen quan phuc vu hôi nghi Du tru kinh phi phuc vu hôi nghi
Tong hçp danh sách và ho so khen thuâng trInh Hi dông thi dua, khen thu&ng th xà.
Dam báo an toàn khu vrc hi nghj.
- Quán sr thj xã: Xây dimg báo cáo cong tác quOc phông näm 2020, phi.rang
hithng nhim vi nàm 2021 và gtri ye Cong an thj xã truó'c ngày 04/12/2020.
- Don Biên phông Ct'ra khdu Cáng Cz'ra 16 - Ben Thzy và Hái d3i II. Xây dmg
báo cáo cong tác quôc phOng näm 2020, phuong huó'ng nhim vi nàm 2021 và gi:ri ye
Cong an thj xA truâc ngày 04/12/2020.
- PhOng Tài chInh — KI hogch: ThAm djnh và trInh UBNID th xä phê duyt kinh
phI phic v1i cho Hi nghj.
- PhOng Nç3i vy thj xã: ThAm djnh ho so khen thu&ng, trInh UBND duyt k
khen thu&ng và thirc hin phân thi dua khen thrnng tti hi nghj.
*/phán bd chi tiêu khen thu3'ng:
Stt

Do'n vi

1
2
3

Cong an thj xà
Quân S1t thj Xã
Dn biên phông Cüa khAu
Càng Cira Là — Ben Thüy
Hài di II
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So lu'9'ng
Tp the
Ca nhãn
02
04
02
04
01
02
00

02

Ghi chit
Các don vi gt'ri h so v
Cong an thj xä trLn1c
ngày 04/12/2020 d tong
hçip trInh Hi dng thi
dua, khen thung thj xii.
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1.5. Phân côngphát biêu 411 /,5i nghj
- Dgi diçn lãnh dgo phuxng Thu Thiy, phu'ô'ng Nghi Hu'ang, phwàng Nghi Thu,
Trwô'ng THPT Cza lô 2: Chuân bj ni dung phát biêu ye cong tác ANTT (ni dung cii
the do Cong an thj xã huo'ng dan).
- Dgi din ldnh dgo phu'&ng Nghi Tan, phu'&ng Nghi Thzy, phwô'ng Nghi Hal,
phuông Nghi Hôa: Chuân bj ni dung phát biêu ye cOng tác quOc phông (ni dung ci
the do Ban chi buy Quân sir thj xã huó'ng dn).
- C'ác phông, ban, ngành thj xâ: Chun bj nôi dung, phi hçip, d xut, chi dto
thrc hin nhim vi quOc phàng và an ninh theo chrc nàng, nhim vi cüa ngành mInh.
2. To chtrc tong kêt cong tác quc phông và an ninh O' các phrrô'ng, các co
quan, doanh nghip, tr.rông h9c
2.1. Thô'i gian: Các phuing, cci quan, doanh nghip, nhà truàlig hoàn thành vic
tOng kêt xong truc 15/01/202 1.
2.2. Than!, piitii: D.y dü các thành phn tir khôi trâ len.
3. Phân cong theo döi, ch dio tong kt 0' cãc do'n vj co' sO'
3.1. Cong an tizj xâ c/ia Irl, Quân sr thj x, Dtn Biên phOng Cüa khu Câng
Cüa là — Ben Thüy tham gia phôi hçp: Chi dto các phu'ng Thu Thüy, phthng Nghi
Hucmg, phithng Nghi Thu
3.2. Quân sr thj xd c/iü trl, Cong an thj xä, Don Biên phông Cüa khu Cãng
Cüa là — Bn Thüy tham gia phôi hçip: Chi do phung Nghi Tan, phuàTig Nghi Thiy,
phuOng Nghi Hãi, phuO'ng Nghi Hàa.
3.3. C'ác ngàniz till X pMi hp Cong an thj xA, Ban chi huy Quân sr thj xâ chi
do ca si theo sr phân cong cüa UBND thj xä.
III. TO CH1J'C THUC HIJN
1. CAn ci'r k hoch nay, yêu cAu thu trung các phOng, ban, ngành, Cong an thj
xA, Quân si1 thj xA, DOn Biên phàng Cira khâu CAng Cira là — Ben Thüy vA HAi di II
trin khai thrc hin nghiêm tüc, dt'ing thai gian quy djnh.
2. Giao Cong an thj xA chü trI, pMi hçip vth jc phàng, ban, don vj lien quan
bArn sat kê hoach cüa UBND tinh d trien khai,A'Thrc tOng ket cong tác quOc phOng
yà an ninh nAm 2020 dung thai gian quy dnh./.
No'i nhân:
- UBND Tinh;
(d báo cáo);
- Phông PVO5 - CAT;
- liT Thj ui', TTHDND Thj xã
- Các Phó ChCi tich UBND Thi Z (dê chi dao);
- ThCi tru&ng các cy quan, ban, ngành
(dê thçrc hin);
- Chü tich UBND các phuông
- Các co quan doanh nghip, Tnrèiig hQc
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