
UY BAN NHAN DAN CONG HOA XA HO! CHU NGHIA VIT NAM 
THI XA C111'A LO Dic 1Ip - Tu' do - Hin1i phñc 

So: SL/QD-UBND Ca /6,  ngàyy thángám 2022 

QUYET D!NH 
V vic kin toin Hi dông giáo dçic Quôc phông 

và An ninh thj xi Cü'a Là 

UY BAN NHAN DAN THJ XA CIA LO 
Can cz' Lut td chic ChInh quyn df a phu'o'ng ngày 19 tháng 6 nàm 2016; 
Can cz'Luat Giáo clyc Quôcphông và An n/nh ngày 19 tháng 6 nám 2013, 
Can cz' Nghj djnh so 13/2014/ND-CF ngày 25/02/2014 cña ChInh phz'i quy 

djnh chi tiêt và binpháp thi hành Lut Giáo clyc QuOcphOng và An ninh, 
Can c& Quyêt djnh sO 5794/QD-UBND ngày 22/11/2016 czia Hi dOng 

GDQP&AN tinh Ngh An ye vic kin toàn H7i dOng GDQP&AN, 
Theo dê nghj cia Ban CHQS thj xâ Cñ'a LO (Co quan thzthng tncc Hi dOng 

GDQP&AN th/ xâ). 

QUYET DTNH: 
Diu 1. Kiên toàn Hôi dng Giáo diic Quôc phông và An ninh thj xã gôm các 

ông, bà có ten sau day: 
1. Cliii tjch Hi dông: Ong Hoâng Van Phiic, PI1ó Chü tjch UBND thj xã. 
2.Các Phó chii tjch Hi aông: 
- Ong: Büi DInh Duong, Chi huy trueing Ban CHQS thj xã; 
- Ong: Vi Van Giang, Tnró'ng Cong an thj xã; 
- Ong: Phiing Diirc Nhân, Truâng phOng Giáo diic-Dâo to thj xã; 
3:Các thãnh viên Hi dông: 
- Ong: Nguyen ChI Nguyen,  Tru'ô'ng Phông Tài chInh-Kê hoch thj xa; 
- Ong: Phrn Ng9c Duo'ng, Truô'ng Phông Ni vii thj xã; 
- Ong: VO Van Th9, Chánh Van phông HDND-UBND th xA; 
- Ong: Hoàng Thanh So'n, Truô'ng Phông VHTT th xâ; 
- Ong: Nguyen Thanh Minh, Tru'ó'ng Phông LDTBXH th xa; 
- Ong: Trân Van Tháo, ChInh trj viên Ban CHQS thj xâ; 
- Ong: Hoàng Hái So'n, Phó CHT-TMT Ban CHQS thj xã; 
- Ong: Vô Hông Hãi, Giárn dôc TTVH-TT và Truyên thông; 
4. MÔi các ông, ha có ten sau liIy tham gia vão thãnh viên hi dông: 
- Ba: Nguyen Thj Dung, Tru'&ng Ban To chü'c Th üy; 
- Ong: Nguyn Quang Tiêu, Trung ban dan vQtn thj iiy, Chii tjch UBMUQ thj xã; 
- Ba: Trân Thj Thanh Thiiy, Tru'ó'ng ban Tuyên giáo, Giám dôc trung tam 

ChInh tn thi xã; 
- Ba: PhUng Thj Hnh, Chii tjch Hi lien hip Pht.i nQ thj xã; 
- Ong: L Dirc S, BI thu Thj doán thj xã; 
- Ong: Hoàng Van Hãi, Phó ban tuyCn giáo thj xã; 
- Ong: Nguyen Tr9ng Hue, Chii tich Hôi Ciru chiên binh thj xã; 



Noi n/ian: 
- Bô CHQS tinh (B/c); 
- TT Tlij Ciy; TT HDND (B/c); 
- Chi.'i tich; các Phó chü tich UBND; 
- Nhu dIeU 3; 
- Liru VT. 

Các thânh viên Hi dng GDQP&AN thj xä lam vic theo ché d kiêm 
nhim, hot dng theo quy ché do Chü tch Hi dông ban hành. 

Chü tjch Hi dông Giáo diic Quc phông và An ninh thj xã thành 1p bO phn 
thuè'ng tr1rc giiiip vic cho Hi dông. 

Kinh phi hoat dng cüa Hi dông Giáo diic Quôc phông vã An ninh và b phn 
thu'rng trirc gi11p vic do ngân sách cüa thj xã ho trçi, cap qua Ban CHQS thj xã. 

Diêu 2: Nhirn vii, quyên hn cfia Hi dông Giáo diic Quôc phông vâ An ninh thi xâ: 
1. Chü trI phôi hcip vâi phông, ban, ngành, doân the cap thi, UBND các 

phuèng nghiên ciru dê xuât Chü tjch UBND thj xã xem xét quyêt dnh các chü 
tru'ang, de an, chuung trInh, kê hoch ye GDQP&AN thj xã. 

2. Giñp chñ tjch UBND thj xã don dôc, kiêm tra Co quan, to chirc, dja phu'ong 
trong vic thirc hin nhim v Quôc phông và An ninh. 

3. Chi dto Hi dông Giáo dc Quôc phOng vâ An ninh phu'mg triên khai thrc 
hin các quyêt djnh, nhim vi ye giáo dc QuOc phông vâ An ninh. 

4. Kiên nghj vói Co quan chiirc nãng giái quyêt theo thârn quyên hoc báo cáo 

Chñ tch UBND thj xä giái quyêt nhftng vn d lien quan trong qua trInh thuc hiên 

nhirn vi Quc phông vá An ninh. 

5. Phi hcip vói các t chác xã hi tuyên truyn, van dng qun cháng nhân 
dan tham gia thrc hin nhirn vi Quc phông vá An ninh. 

6. Yeu câu các phông, ban, ngânh, doân the cp th; UBND phung báo cáo 

tInh hInh, cung cp thông tin v các vn d lien quan dn vic th?c hin cong tác 

giáo dic Quc phông vâ An ninh. 

7. TOng hcTp báo cáo Hi dông Giáo diic Quc phông vâ An ninh tinh theo 

dinh k hoäc dot xut. 

8. Thrc hin các nhirn vi khác khi Chñ tjch UBND thj xã, HOi  dng Giáo 
diic Quc Phông vá An ninh tinh, Quân khu giao. 

Diu 3: Quyt djnh nay có hiu 1?c  tii ngây k9. 

Các ông; Chánh van phông HDND-UBND thj xã, Thu trung các phông, ban, 
ngãnh, doàn the có lien quan thj xã; Chii tch các phumg vá các Ong, bâ có ten tai 
Diêu 1 chju trách nhim thi hành quyêt djnh này././ 

TM. UY BAN NHAN DAN 
CHU TICH 

Doãn Tiên Dung 
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