
UY BAN NHAN DAN CONG HOA XA HQI CHU NGHA VIT NAM 
THI  XA CITJ'A LO Dc 1p - Tir do - Hnh phñc 

St: /KH -UBND Ca Lô, ngày tháng 12 nàm 2021 

KE HOACH 
To chile Hi nghj tOng kêt cong tác Quôc phông, An ninh nãm 2021, 

triên khai nhiêm vu nàm 2022 

Thrc hin Kê hoch so 654/KH-UBND ngày 12 tháng 11 nàm 2021 cüa 
UBND tinh Ngh An ye vic to chic Hi nghj tong kêt cong tác Quôc phông, An 
ninh (QP&AN) näm 2021, triên khai nhiêm v11 näm 2022; 

Uy ban nhân dan thj xã Cira Lô ban hành và trin khai K hoch t chüc Hi 
ngh tOng kêt cOng tác Quôc phông, An ninh näm 2021, triên khai nhim vi näm 
2022 nhu sau: 

I. MVC  DICH, YEU CAU 

1. Mijc dIch 
- Nhäm dánh giá kt qua thçrc hin nhim vi cOng tác QP&AN näm 2021 i 

các cp, các ngành, dja phucing; dánh giá, phát huy nhüng diem manh, tim ra 
nguyen nhân khc phc các diem ton tai;  rut ra bâi hçc kinh nghim trong lãnh 
dao, chi dto, t chüc thrc hin; lam co s& cho triên khai to chirc thirc hin tháng 
loi nhiêm vu näm 2022. 

- Biu duang, khen thu&ng các tp th& cá nhân có thành tIch trong thrc hin 
nhim vi Quc phông, an ninh näm 2021 ô các ban, ngânh cap thj xã và các phuèng. 

2. Yêu cãu 
- Thrc hin d(ing Kê hoch, thô'i gian theo quy dinh. 
- Chun bj tot ni dung báo cáo trung tam và cong tác chun bi dy dñ, chu 

dáo, cu th; dánh giá ket qua thirc chat, rut kinh nghim kjp thai. 

- Thành phn tham gia Hi nghj day dü, d(ing thai gian quy djnh và thirc 
hin tot các bin pháp phông, chông dch Covid-19. 

II. NOI DUNG, PHUOG PHAP 
1. Ni dung 
- Dánh giá tinh hInh, k& qua có lien quan dn vic thrc hin nhim vii Quc 

phông, anninhnám2021. 

- Tp trung tháo lun nhmg khó khän, vuóng mc tn tii, hn ch, nguyen nhân, 
bài h9c kinh nghim và de ra phuo'ng pháp, nhim v1i bão dam Quôc phông, an ninh 
trong näm 2022. 

- Biêu duo'ng, khen thiRing các tap the, cá nhân có thè.nh tIch xut sc trong thirc 
hiên nhirn vii Quc phOng, an ninh näm 2021. 

- Kin ngh, d xut cp có thm quyên v các ni dung, nhim vii cOng tác Quc 
phOng, an ninh (nêu co). 
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2. Phirong pháp: To chiirc Hi nghj tong kt cong tác Quôc phông, an ninh 02 
cp: cp th xã và cap phung. 

(To chz'c citng vài ni dung tang ket xáy c4tng ca sà VMTD - Cym A '7'LC 
nám 2021 trién khai nhim vy nàm 2022 trong citng mt buói). 

III. TO CH1C HQI NGH! TONG KET CAP THJ xA 
1. Chuong trinh hi ngh 
- Tuyên bô 1 do, gii thiu dai  biêu, khai mic (Van phông HDND-UJ:?ND 

thi xa,). 

- Thông qua dir tháo torn tat báo cáo tong kêt cong tác Quc phông, an ninh 
nàm 2021 và triên khai nhiêm vu näm 2022 (Ban CHQS thi xâ). 

- Báo cáo torn tat k& qua xây dirng Co s VMTD - Ciim ATLC näm 2021 
triên khai nhim vij nãm 2022 (Ban xdy c4rng  Ca so). 

- Tham 1un cüa các di biêu (cac dng chI chi trI hi nghj diu hành). 

- Phát biêu chi dao cüa dai biu cp trên. 

- To chirc k kêt chucing trInh phi hcip thxc hin nhim vi QS-QP näm 
2021 (D/c ChInh tn viên Ban CHQS thi xâ và các dan vi). 

- Cong tác thi dua khen thu&ng (Ban thi dua khen thtth'ng ziij xä). 

- Kt 1un, b mc Hi nghj (Lânh do UBND thj xâ). 

2. Thôi gian to chii'c Hi ngh: Dir kiên '/2 ngày, bat dâu tir 07.30 dn 11.3) ngày 
12/01/2022 (Thi'c tu). 

3. Dja diem: Tai  Hi trung cci quan Th üy (s 16A, du6ng Nguyii Sinh 
Cung, phrnng Nghi Hucing, thj xã Cira LO). 

4. Thành phân di Hi nghj, kInh môi 

4.1. Dcii biêu UBND tin/i, B?3  CHQS, Cong an, B3 d?3i  Biên p/lông huh 
- Dii din lãnh do UBND tinh Ngh An. 

- Dti din lãnh do, chi huy B CHQS tinh Ngh An. 

- Di din lãnh do, chi huy Cong an tinh Ngh An. 

- Dii din lãnh do, chi huy B chi huy Bô di BP tinh Ngh An. 
- Di din mt so cci quan thuc B CHQS tinh; COng an tinh; B ±1 hu'' 

B &i BP tinh Ngh An. 

4.2. Dcii bi4u thj xa 

- Di din ThuOng trirc Thj üy; ThuOng trirc HDND-UBND thj xã. 

- Di din các phông, ban, ngãnh, doàn th & thj xa. 

- Ban CHQS thj xã: Ban chi buy; chi huy các cci quan; Trç 1 Tác chin và 
mt so dOng chI trg 1 dâu ngãnh Ban CHQS th xã. 

- Cong an th xã: Tru&ng cong an, các Phó tru&ng cong an và Di tru&ng 
các di thuc cOng an thj xã. 

- Dn Biên phông Ciirakhu cáng Cüa LO - Bn Thüy: Ban Chi huy don và nt 
so dOng chI trçY 12  dâu ngânh Don Biên phOng Cira khau cáng Ci:ra Lô - Bn Thfiy. 

- Trung tarn VHTT-TT thj xã dr và dua tin. 
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4.3. Dcii biu cp phu'à'ng: Các phung: Bj thu; Chü tjch UBND; Chi huy 

triRing quân sr, Trueing cong an. 

4.4. Các tlp tiJ, cá nhân du'pc khen thithng (co gid'y mài riêng). 

5. Kinh phi t chiic hi nghj: Tiir ngun kinh phI Quc phông, an ninh näm 2021 

6. Nhim vçi cila các co' quail, do'n vj 

6.1. Van phbng HDND-UBND Ihj xâ 

- Thm dnh cac van ban lien quan dn hi nghj, trInh dng chI Chü tjch UBND 
thj xã duyt, k ban hanh. 

- Ph& hcp vôi Ban CHQS thj xã tham mini lnh do UBND thj xã theo dOi, kim 
tra, don dOe cong tác chuãn bj các ni dung, diêu kin phiic vi to chirc hi nghi. 

- Phi hçp vó'i Ban thi dua khen thu&ng thj xa thrc hin các ni dung v cOng tác 
thi dua khen thithng. 

6.2. Ban CHQS thj xii 
- Chü trI phOi hçp v6i Cong an th xã, Dn Biên phông Cüa khu càng Cira 

Là - Ben Thüy, Hâi di 2 BP Va cci quan chi.rc nãng chuân bj Báo cáo kêt qua thirc 
hin thrc hin nhim vii cong tác QP&AN nm 2021, phu'ang hithng nhim vi1 

nàm 2022 (tru'àc ngày 20/12/2021). 

- Chü trI phôi hçip vOi Van phông HDND-UBND thj xã chun bj ni dung, 
chucing trInh, khai mac, kêt lun Hi nghj và chuân b tot mi mt cong tác phic 
vu Hôi nghj theo kê hoch cüa UBND thj xâ. 

- Lra chpn, thâm dnh, huóng dn, chi dto 03 dan v, dja phu'ang phát biu 
tham lun ti hi nghj. 

- Chü trI lien h, don tiêp các di biu B CHQS tinh v d? Hi ng; chun 
bj bài phát biêu cho lânh do B CHQS tinh tham dir Hi ngh (nêu co). 

- PhM hçp vi các dan vj, co quan chirc nàng tham mini lira ch9n các tp th& 
cá nhân có thânh tIch xuât sac trong thçrc hin nhim vi1 QP&AN; tOng hçp và phôi 
hçp vi Phông Ni vi hoàn chinE hO sa dê nghj UBND thj xã xét duyt, khen thu&ng; 

- Chuân bj bài tham lun cho Länh dto th xa phát biu tti Hi nghj tng k& 
QP&AN cüa tinh to chirc. 

- Xây dirng và trin khai k hotch phân cOng nhim v1i cho co quan Quân si1 

thirc hin ké hoach cüa UBND thj xã; Lien h vi Van phông Th üy, Van phông 
HDNID-UBND chuân bj Hi tr1nrng, Maket, ba may, bien chirc danh, nuO'c 
uOng... phiic vi1 Hi ngh. 

- Lp danh sách Dii biêu, nhn và cp phát tài lieu cho các dii biu v dir 
Hi nghj. 

- Chü tn 1p di,r trü kinh phi t chirc Hi nghj trInh PhOng Tài chInh - K 
hoch thâm dinh, d xuât UBND thi xã xem xét, quyêt djnh. 

- Chñ tn phOi hçip vi Van phông HDND - UBND thj xã tham muii lanE do 
UBND thj xã theo döi, kiêm tra, dOn dOe cong tác chuân bj các nôi dung diu kiên 
phiic vi to chüc hi nghj. 
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- Ttng hçip, báo cáo kt qua Hi ngh và lu'u tri h sa theo quy dnh. 

6.3. Cong an thj xã 

- Chun bj báo cáo k& qua thirc hin nhim vii Quc phông, an ninh ti'uc 
ngành mInh trong nàm 2021 vã phuong huó'ng nhim vi nàm 2022; 1p danh ;ách 
d nghj khen thu&ng cho các tp th, cá nhân có thành tIch xuât sac trong thirc ien 
nhim v1i QP&AN näm 2021; báo cáo và danh sách khen thuô'ng gri Ban CLIQS 
thj xä (trtthc ngày 12/12/2021) dê tong hçip. 

- Chuân bj bài phát biêu cho länh dto cap trên tham dir Hi nghj (nu cd). 

- Tham dir dung thành phn, [cm chon, thrn dnh, hithng dan, chi do 03 dan 
vi tham gia phát biêu tham 1un ti Hi nghj. 

6.4. Be nghj Don Biên phông Cira khâu cãng Cira Lô - Ben Thüy 

- Chun bj báo cáo kêt qua thirc hin nhim vii Quc phông, an ninil näm 
2021, phuong huóng nhim v nàm 2022 thuc linh vuc Biên phông dam niim; 
danh sách d nghj khen thu&ng cho 01 tp the, 02 cá nhân có thành tIch xu;t sac 
trong thrc hin nhim vi QP&AN nàm 2021, báo cáo và danh sách gi:ri Ban CHQS 
thj xä (trwó'c ngày 12/12/2021) dê tOng hçp; 

- Chuân bj bài phát biêu cho lãnh do cp trên tham di.r Hi nghj (nu co). 

- Tham dir dñng thành phân, 1ira ch9n, thm djnh, hung dan, chi do 1 dan 
vj tham gia phát biêu tham 1un ti Hi nghj. 

6.5. Be nghj Hal Ii 2 Biên phông 
- Chuân bj báo cáo kêt qua thirc hin nhim viii Quêc phông, an nin.h nàni 

2021, phu'ang hithng nhim vi näm 2022 thuôc linh virc mInh dam nhin'i; danli 
sách dê nghj khen thu&ng cho 01 cá nhân có thành tIch xuât sac trong thirc hin 
nhiêm vi QP&AN närn 2021, báo cáo và danh sách giri Ban CHQS thj xii (1rith 
ngày 12/12/2021) dê tOng hcp; tham dir Hi ngh dung thành phân. 

6.6. Phông Ni v 

- Chü trI phôi hçp vói Ban CHQS thjxã, Cong an thi xA, Dn Biêii phông 
Cua khâu cáng Cua Lô - Ben Thüy hung dan, dOn dôc và tham mini cOn.; tác thi 
dua khen thu&ng. Trong do: 

+ So luong dê ngh Chü tjch UBND thj xã khen thu&ng: Ban CHQ thj xä, 
Cong an thj xa môi don vi suy tOn, bInh xét 02 tp the, 03 cá nhân; E)ôn Bin 
phOng Cira khâu cãng Cua Lô - Ben Thüy [cia  ch9n 01 tp the, 02 cá nhân:. Hâi di 
2 Biéh phohg [cia  ch9n 01 cá nhân. 

+ Thu tiic hO so, gOm 02 b: trInh de nghj khen thuông cüa don vj; 
2 Trich biên bàn h9p xét khen thuâng cüa Hi dông thi dua khen thithng don vi; 
3 Báo cáo thành tich các cá nhân, tp the dé nghj khen thithng. 

+ Chu trI, phi hçp vó'i Van phOng HDND-TJBND thj xä, Ban CHQS thj xã 
chuân bj các ni dung, thu tiic thirc hin phân trao thu'Ong tii hi ngh. 

6.7. Phông Tài chinh - Ké hoch: Trên co s& dê nghj và dir toán kinh phi 
phic vii Hi nghj cüa Ban CHQS th xiii, tham djnh và báo cáo UBND thj xã xem 
xét, quyêt dinh. 
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6.8. Phông Y tê: Phôi hç'p vâi Ban CHQS thj xã và các dan vj lien quan trin 
khai các bin pháp phông, chông djch bnh Covid- 19 trong qua trinh to chrc Hi nghj. 

6.9. Uy ban nhân dan các phirô'ng. 
- Quán trit, trin khai xay dirng k hoach và t chüc Hi ngh i cp mInh 

theo kê hoch, thii gian quy djnh. 

- Ci:r thành phn tham di,r và phát biu tham lun tii Hi nghj thng k& & thj 
xà theo kê hoach. 

IV. TO CHUC HQI NGH! CAP PHUONG 
1. Thành 1p các doàn cong tác cüa UBND thj xã: Di,r chi do Hi ngh 

tong két cong tác Quôc phông, an ninh näm 2021 tti các phix&ng nhu sau: 

- Doàn 1: Ban CHQS thj xà chü trI, chi do tii 03 phu'&ng: Nghi Hái, Nghi 
Thu, Nghi Hôa. 

- Doàn 2: Cong an thj xã chü trI, chi dio tai  03 phu&ng: Nghi Tan, Nghi 
Huang, Thu Thüy. 

- Doàn 3: Dn Biên phông Cra khu càng Cra Lô - Ben Thüy chü trI, chi do 
tai phu&ng Nghi Thüy. 

2. Uy ban nhân dan các phu'rng: Chü dng xây dirng k hoach va t chirc 
Hi nghj tong kêt xong truOc ngày 07/01/202 1. 

V. TO CHUC THIIC HIN 
1. Can c& vào k hoach nay, các phông, ban, ngành, doàn th cp th xA và 

UBND các phu&ng xây dirng kê hoach triên khai thixc hin nghiêm tñc. Qua trInh 
thirc hin nêu có gI vu&ng mac báo cáo ye UBND thj xã (qua Ban CHQS thj xà) dê 
thông nhât, giái quyêt. 

2. Các dan vj lien quan và UBND các phu&ng xây drng báo cáo tng kt 
cOng tác Quôc phông, an ninE theo linh vrc, dja bàn phii trách ye UBND thj xâ (qua 
Ban CHQS thj xã) tru&c ngày 12/12/202 1 dê tong hqp. 

3. Giao Ban CHQS thj xã chü trI, phi hçp Van phông HDND-UBND thj xã 
theo dOi, don doe, kiêm tra vic thrc hin các ni dung cüa Kê hoch nay.!. 

Nii nliân: TM. UY BAN NHAN DAN 
- Van phông Thj us'; CHU TICH 
- Van phông HDND-UBND thj xä; 
- Cong an thj xã; 
- Ban CHQS thi xã; 
- Don Biên phOng CKC CL-BT; 
- Hái dôi 2 BP; 
- UBND 07 phr?mg; 
- 22 don vi Ui ye; 
- Li.ru: VT; QS.L40 Doãn Tin Dung 
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