
HQI BONG GDQP&AN CONG HOA XA HOT cirU NGHIA VIT NAM 
TH!XACTJ'ALO Bc Ip  - Tir do - Hinh phñc 

S/1 /KH-HDGDQP&AN Ct'ra Lô, ngày4' tháng 12 nàm 2021 

KEHoCH 
To chfrc hi nghj tong kt cong tác giáo diic quc phông 

và an ninh nám 2021, triên khai nhim vu nàm 2022 

Can cir Lut giáo dic QP&AN ngày 19 tháng 6 nàm 2013; 

Can cü K hoch so 63661KH-HDGDQP&AN ngày 03/12/2021 cüa Hi dng 
Giáo dic QP&AN tinh Ngh An ye vic to chre hi nghj tong kêt cong tác 
GDQP&AN näm 2021, triên khai nhim vii näm 2022; 

Can cir K hoach so 211TKH-HDGDQP&AN ngày 06/02/202 1 v cong tác 
GDQP&AN thi xà Cra Là nAm 2021; 

Hi dng GDQP&AN thj xà ban hành K hoch th chüc hi nghi, tng kt cOng 
tác Giáo due QP&AN näm 2021, triên khai nEim vii nãm 2022 nhu sau: 

I- M1JC DICH, YEU CAU 

1. Miic dIch: 
NIhm dánh giá kt qua lành do, chi dao,  trin khai t chiiic thc hin cong tác 

GDQP&AN nãm 2021, xác djnh nhim vi, chü truang, giâi pháp thçrc hin cOng tác 
GDQP&AN näm 2022. 

2. Yêu câu: 
- Các dan vi lam tt cong tác chu.n bj, th chirc hi nghj cht chë, dánh giá ding 

nhüng mt lam dirçc, nhung van dê con bat c.p vixo'ng mac, tim ra nguyen nhãn và bài 
h9c kinh nghim d xác djnh chü trucmg, giâi pháp thirc hin trong thai gian tâi; 

- Phi hap, hip dng chat chê giüa các cci quan, dan v lien quan triu tp thành 
phân dung quy djnh; 

II. NOT DUNG. 
- Dánh giá k& qua thirc hin cOng tác GDQP&AN trên dja bàn thj xâ näm 2021. 

- Xác dnh nhim v, d ra chü truang, giãi pháp nâng cao chat lucing, hiu qua 
cOng tác GDQP&AN nàm 2022. 

III.THANH PHAN, THI GIAN, DTA  DIEM 
1. Chü tn hi nghj: Chü tjch Hi dng GDQP&AN th xa. 

2. Thành phn hi nghj. 
- Các phó chü tjch, thãnh viên Hi dOng GDQP&AN thi x, 
- Các thành viên ca quan ThuOng trçrc F1i dng GDQP&AN thi xa. 
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- Di din: Thu tru&ng B CHQS tinh Ngh An. 

- Dai  din: Thu tnróng phOng Tham mru/B CHQS tinh. 

- Di din ca quan thrnmg trirc Hi dng GDQO&AN tinh 

- Phóng viên Dài PT-TH Thj xã (Di,r và dua tin). 

3. Thôi gian: 01 buôi (tCr 13.30 den 17.00ngày 20/12/2021. 

4. Dja dim: Ti Hi tnthng tang 3 Ban CHQS thj xã CiraLO. 

IV. NHh1M VJ CUA CAC CC% QUAN, ])O'N Vi 

1. Hi dIng Giáo diic quôc phông và an ninh thj xã. 

a) Giao cho ca quan Thung trirc Hi dng GDQP&AN thj xâ (Ban CHQS thj xã) 
tham mmi xây drng chuang trmnh, chuãn b tong hçTp ni dung báo cáo trung tam. Phôi 
hçip vii các co quan, dan v Co lien quan don các thành phân dr hi nghj, thirc hin các 
bin pháp phông chông dch Covid — 19, bô trI sap xêp vj frI ngOi trong hi truô'ng và hip 
dng vó'i các co quan, dan vj Co lien quan thirc hin tOt mt so ni dung theo kê hoch dê 
ra, chuân b tài lieu và kinh phi phyc vçi hôi nghi. 

b) PMi hçip vth Van phOng UBND thj xà chu.n bj Hi tnrng, ma két và giy m6i 
các thnh viên Hi dOng GDQP&AN, Ca quan thuing trrc Hi dOng GDQP&AN thj xã 
d t chirc hi nghj tong kêt cOng tác GDQP&AN näm 2021, triên khai nhim v näm 
2022. 

Mè'i Dài phát thanh, truyên hInh thj xà dr và dua tin hôi nghi. 

2. Hi dng Giáo dic QP&AN các phirô'ng 
-Xây dmg k ho.ch hi nghi. tng k& cOng tác GDQP&AN cüa dja phuang mInh 

gui ye Hi dông GDQP&AN thj xã qua ca quan thithng trçrc Hi dông GDQP&AN thi 
x (Ban CHQS thj xã) truc ngày 20/12/202 1. 

- Thai gian Hi dng GDQP&AN tng k& xong trrnc ngày 30/12/202 1. 

- Hôi nghi tng kt xong báo cáo kt qua v ca quan Thumg tWc  hi dông 
GDQP&AN th xã (Ban CHQS th x) dê theo dôi tOng hçTp. 

Nhn ducic k hoch yêu cu các ca quan, dan v ftin khai thirc hin nghiêm tüc./. 

No'inhân: 
- Ca quan TT Hi dông GDQP&AN tinh; 
- Chü tjch, các Phó CT HDGDQPAN thj x; 
- Các thành viên RD GDQP thi xä; 
-BanCHQSthjxâ 
- Hi dong GDQP&AN cac phung; 
- Liru: VTUB, 

CIIU TICH 

 

bang Van Phüc 
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Phu luc: 

MA KET HQI NGIIT TONG KILT 

hogch so' LU/KU-HD ngày 19./12/2 021) 

NGHI 

TT I4 dung Ngtrôi phii trách 

1 Lam cong tác to chcrc, tuyên b l do, gii 
thiêu dai biu 

B/c Trung tá Hoàng Hal Scm-
Phó CHT-TMT Ban CHQS thj 
x, Phó Ban trirc CG quan 
thithng tWc 

2 Báo cáo k& qua thrc hin cOng tác 
GDQP&AN näm 2021, phuang hucng 
nhim V1 näm 2022 

B/c Thucmg tá Bi1i  Dlnh Buo'ng 
Chi buy tru&ng-Ban CHQS thj 
xã, Tnr&ng cci quan thuô'ng trrc 
Hi dOng GDQP&AN th x 

3 Hi nghj tháo 1u.n B/c Hoàng Van Phic — Phó chü 
tjch UBND thj xã, Chü tich 
HBGDQP&AN thi xà Chü trI 
Hi ngh 

4 Hi nghj giái lao 

5 Phát biu cüa Thu tnrO'ng cp trên Bi biu cp trên 

6 Hi nghj tháo lun B/c Hoàng Van Phc — Phó chü 
tch UBNID th xä,. Chü tch 
HBGDQP&AN thi xâ Chü trI 
Hi nghj 

7 Két lun Hi nghj 

V  

B/c Hoàng Van Phüc — Phó chü 
tjch UBND thj xã, Chü tjch 
HBGDQP&AN thi x Chü trI 
Hi nghi. 

ll.MA KET 1191 NGH! (Nn màu dO, chU màu yang). 

1101 BONG GDQP&AN Till XA CTJ'A LO 

119! NGH! 
TONG KT CONG TAC GIAO D1JC QUOC PHONG VA AN NINH NAM 2021 

TRIEN KHAI N1IIM VJ NAM 2022 

Cz'a Lô, iày2O tháng 12 nàm 2021 
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