
HQI BONG GDQP VA AN NINH CONG HOA XA HQI CHU NGHIA VIT NAM 
TH! XA CIA LO Bc 1p - T.r do - Hanh phüc 

S:s/ /KH-HDGDQP&AN Ct'ca Lô, ngay2çthánnam 2021 

KE HOACH 
Bôi du'ng kiên thu'c Quôc phông và An ninh cho 

dôi tu'Q'ng 2, 3, 4 và GDQP&AN toàn dan näm 2021 

Can ct'r Chi thj s 12-CT/TW ngày 03/5/2007 cüa B ChInh trj v tang cumg si1 

lAnh do cüa Dàng di vi cong tác giáo diic Quc phông và An ninh trong tInh hmnh 
m9i; Quy djnh so 07/QD-BTCTW ngày 16/4/2008 ci1a Ban T chirc Trung uo'ng v 

tiêu chun hInh thüc Quôc phàng và An ninh cho can b dãng viên; 
Can ci'r Lut giáo diic QP và AN s 30/2013/QH13 ngày 19/6/2013; Nghj djnh s 

139/2020/ND-CP ngày 27/11/2020 cüa ChInh phü v sfxa d&, b sung mt s diu 
cüa Nghj djnh so 13/2014/ND-CP; Huó'ng dn s 90/HD-HDGDQP và AN ngày 
3 1/5/2016 cüa Hi dng giáo dic Quôc phông và An ninE Trung ucrng v danh mic 
dM tucYng bM di.rông kin thirc Quôc phOng và An ninh; các van bàn cüa B, ngành 
Trung uang, dja phuong ye cOng tác GDQP và AN; 

Can c1r Kê hoach so 436/KH-HD ngày 25/01/2021 cüa Hi dng GDQP và AN 
tinh Ngh An v cong tác GDQP và AN näm 2021; 

Hi dông GDQP và AN thj xã Ci'ra Là trin khai kê hoch bi du&ng kin thüc 
Quôc phOng và An ninh cho dôi tu'çlng 2, 3, 4 näm 2021 nhu sau: 

I. MJC DICH, YEU CAU 

1. Muc dIch 
Nhm bi duO'ng mt s6 ni dung ca bàn ye nhim vii Qu6c phông và An ninh cho 

các dM tung nm chic Ca ch lãnh do cOng tác Quc phông, Quân su dja phrnrng, 
cOng tác quãn 1 Nhà nuâc v Quoc phOng. Nâng cao nhn thüc, trách nhim trong sir 
nghip xây dimg và bão v To quc, gop phn bâo dam an ninh chInh trj, trt tr an 

toàn xã hi trong tInh hInh mdi. 

2. Yêu call 
- Näm dugc nhüng ni dung ca bàn và bitt vn dung kin thirc dã h9c vao thçrc 

hin nhim v Quc phOng và An ninh ti dan vj, dja phuang mInh theo phm vi chiic 

trách duçic giao. 
- TIch circ de xuât giái pháp d giài quyêt các vn d phát sinh tr thirc tin gop 

phn hoàn chinh ni dung, chuang trmnh và phu'ang pháp t chirc bi duOng kin thirc 
Quôc phOng và An ninh cho dôi tuçing theo quy djnh. 

- T chirc giáo dc Quôc phOng và An ninh cho toàn dan có ni dung, hmnh thUc 

phong phñ, thit thirc. 
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II. NQI DUNG 
Thrc hin chuGng trInh bM duong kin thüc Quôc phông và An ninh cho các di 

tuçcng theo Hrnrng dan so 90/2016/TT-BQP cüa B Quôc phông, Thông tu 
175/2017/TT-HDGDQP và AN Trung rnmg cho can b, cong chüc, dâng viên và nhân 
dan. 

III. TO CHIC, PHUO'NG PHAP 
1. To chñ'c 
To chirc bM dung kin thirc Quc phông và An ninh cho các di tuçing theo phân 

cp quy djnh ti các van ban huóng dn (Lut GDQP, Ngh djnh s 139/2020/ND-CP 
ngày 27/11/2020 cüa ChInh phü v sira di, b sung mt so cüa Nghj djnh s 

13/2014/ND-CP; Hu9ng dn sO 90/HD-HDGDQP và AN ngày 3 1/5/2016 c1a Hi 

dng giáo diic QuOc phOng và An ninh Trung uong). 

2. Phu'o'ng pháp 
- T chi'rc bi dung kin thirc Quôc phông và An ninh cho dM tucing 2, 3, 4 bang 

các 1p bM du'mg tp trung. 
- To chtrc giáo dic Quôc phông và An ninh toàn dan bang phucmg tin thông tin 

phát thanh truyn hInh và kt hçrp 1ng ghép vào các ngày 1 k nim tr9ng di cüa dat 

nuâc. 
IV. THANH PHAN, Tllcfl GIAN, DIA DIEM 
1. Dôi tu'Q'ng 2, 3 do Hi dông GDQP và AN cfla Quân khu, tinh to chfrc bi 

du'ö'ng. 
*Du kjên: 

- Di tuçmg 2:02 dng chI (cap nht chuong trInh bôi duong kin thi'rc QP và AN). 

- Di tuçmg 3: 09 dông chI (bôi dumg mi kiên thüc QP và AN). 

2. Dôi tirçng 4 do Hi dông GDQP và AN thl xã to chfrc bii dtrng. 
To chirc 02ló'p;  Quân sO 240 d/c; Thai gian (dir kin): (tháng 8). 

3. Giáo diic Quôc phông vã An ninh toãn dan 
- Giáo diic QuOc phOng và An ninh cho toàn dan. 

4. Dja diem 
- Các lap dM tucYng 2, 3 tO chüc ti truang quân sx Quân khu, Trung doàn 764 

Ngh An (do Quân khu và Tinh t ch'tirc). 

- DOi tugng 4: 02 lap ti Trung tam chInh trj thj xA. 

V. PHAN CONG TO CH1J'C THVC HIEN 
1. Ban CHQS thj xã (co' quan thirô'ng triic HDGDQP&AN thj xã). 
- Chü trI tham muu cho Hi dng GDQP và AN xây dirng k hoch n5i  dung, 

chucing trInh, thông qua Hi dng giáo dic Quc phOng và An ninh th xã. Chü tn ma 

lap do tham muu diu dng, dng thai phân cong can b chun bj ni dung, son thâo 

bài giáng thông qua Ban chi do, len lap các chuyên d theo k hoch, tham muu 
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thành 1p Ban t chi'xc, T giáo viên d duy trI diu hành, quán 1 lóp h9c chat ch, 
nghiêm tüc. PMi hcp v1i Phàng Ni v, UBMTTQ và các ban, ngành lien quan 
nm chic can b thuc din di tuçing 4 và phân b chi tiêu cho các co' quan, t chtrc, 
trumg h9c trên dja bàn dng thô'i tham muu cho Hi dng GDQP và AN thj xã ban 
hành Quyt dnh diu dng can b tham dir BDKTQP và AN thuc di tu'çing 4 dung 
thành phn, dü chi tiêu, lam giy mi các thành ph.n theo k hoich. 

- PMi hçp vi Cong an, PhOng Ni vu, UBMTTQ và các Co quan, t chiirc, các 
phuà'ng giup Ban chi dio trin khai 1hirc hin t& nhim vii bM duO'ng kin thüc QP va 
AN cho can bt thuc dôi tu'cmg 4 dt kêt qua cao. 

- PhM hgp vri Trung tam chInh trj chun bj chirng chi, hi truà'ng, xay drng quy 
ché quán l ló'p h9c, tong hçip kêt qua 1p h9c báo cáo Hi dng giáo dçic QP va AN, 
thung trirc Thj üy theo quy djnh, dng thai lam t& cong tác các mt báo dam khác. 

- Lp danh sách triu tp lap h9c, thành 1p khung quãn l và duy tn diing quy ch 

lop hoc báo dam an toàn, lam tt cong tác t chic khai mac, b mac, cp chng chi và 

nhn xét k& qua lap hpc v các co quan, t chic, nhà triiang. 

2. Cong an th1 xã 
Cir can b chun bj ni dung, son thào giáo an thông qua Ban chi dao và giáng 

bàitheokêhochbOiduO'ng. 

3. Trung tam chInh trl thj xã 
- Chun b hi tru1ng, ba may, may trinh chiu, ma két, phic V11 nuac ung cho 

di biu, giàng viên và hçc viên trong qua trInh h9c tap, khän trài bàn dai biu. 
+ Ma két dat bàn dti biêu: Dai biu HDGDQP và AN tinh 

Dai biu HDGDQP và AN thi xä. 

+ Ni dung ma két: 

HQI BONG GDQP VA AN TH xA CU'A LO 

KHAI MiSC (BE MiSC) 
BOI DIfOG MEN THIJC QUOC PHONG VA AN NINH 

DO! TUNG 4 NAM 2021 

Cü'a Lb, ngày 1/lang nàm 2021 

- Phôi hçip vai co quan Quân si thj xä xây drng quy chê, tnirc tiêp quán l lap hpc, 

nhân xét k& qua báo cáo Hôi dng GDQP và AN và Thuang tri1c Thj üy dung quy 
dnh; bâo darn kinh phi, co' sa vat cht cho các lrp di tuclng 4 và trirc tip chi trã cho 

các thành phn theo dung quy djnh. 
4. Trung tam van hóa the thao vã truyên thông: 
Phi hçp dua tin v kt qua bM duOng kin thirc Quc phông và An ninh thj xã. 
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5. Ban To chtrc-Phông Ni viii: 
Chü tn phM hç'p vâi Ban CHQS thj xã, UBMTTQ và các ban, ngành có lien quan 

tham muu cho Hi dng GDQP và AN diu dng can b di bi duOng KTQP và AN 
thuc din di tugng 2, 3, 4 dung thành phn dü chi tiêu. 

6. UBMTTQ thi xã: 
Phi hçip vó'i Co quan, ban, ngành lien quan lam tt cong tác tuyên truyn, vn 

dng các tng lap nhân dan, nh.t là các dng chI can b thuc di tt.rçlng 3, 4 và chüc 
vic cüa các ban hành giáo trên dja bàn tIch crc tham gia h9c tp nâng cao nhn thüc 
QP và AN theo quy djnh cüa pháp 1ut. 

7. Co' quan, t chfrc, doanh nghip, tru'ô'ng h9c Va CáC phwông: 
Chju trách nhim 1p danh sách và dOn dc can b tham gia bi duemg KTQP và 

AN cho di tucing 4 dung thành phn, s luçmg, thyi gian quy djnh theo giy mai ccia 
UBMT thj xà; xây dmg k hoch t chirc bM duöTlg kiên thüc QP và AN cho di 
tu'çlng 4 cp phu'ang theo phân cp. 

Hi dng GDQP Va AN thj xã giao Van phông HDND-UBND, các ban, ngành thj 
xã CO lien quan, UBND các phiRmg và các co quan, t chirc trin khai thirc hin 
nghiêrn tüc, báo dam dñng thai gian, ni dung quy djnh 

No'i n/ian: 
- ThrOng trirc HD GDQP và AN tinh (b/c); 
- Thuông truc Thj üy; 
- HDGDQP và AN Thj xä; 
- Ban Dan van, Ban Tuyên giáo Thj iiy; 
- VP Thi ñy, HDND-UBND thi xã; 
- UBND các phurng; 
- 'FTCT thj xã; 
- Cong an thj xã; 
- Ban CHQS thj xä; 
- Luu: VT, DQ. 

TM. HQI BONG GDQP&AN 
CHU TICH 

PHO CHU T!CH  UBND TH! XA 
bang Van Phñc 
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