
UY BAN NHAN DAN CONG HOA XA HO! CIJU NGHIA VIT NAM 
THI XA CUA LO Dc 1p — Tiy do — Hinh phüc 

So: 21O /KH-UBND Ct'ra Lô,  ngàv./3 tháng 12 näm 2022 

KE HOikCH 
To chü'c Hi nghj Tong kêt cong tác Quôc ptiông và An ninh; 

Cong tãc phoi hqp gifra các lire luqng theo Nghj dnh so 03/2019/ND-CP cua 
ChInki phü; Tng kêt Cong tác xày d'ng Phong trão toan dan bo v ANTQ; 

Xây dirng co' s vting rninh toàn din, ct1m an toàn lam chü nám 2022, 
Triên khai nhim vu nám 2023 

UBND thj xâ CCra Lô xây dirng kê hoach To chirc Hi ngh Tong kêt cOng 
tác Quôc phông và An ninh; COng tác phôi hcp giüa các lire luvng theo Nghj djnh 
so 03/2019/ND-CP cüa Chmnh phü; TOng kêt cOng tác xây drng Phong trão toàn 
dan báo v ANTQ; Xây dung co so vfing rnanh toân diên. ci,irn an toàn lam chu 
narn 2022, triên khai nhiêrn vu nàrn 2023 nhu sau: 

1. MUC DiCH, YEU CAU 

1. Kiêrn dirn, dánh giá kt qua lãnh dao,  chi  dao,  tO churc thçrc hin nhim 
vii quOc phông và an ninh nãrn 2022; COng tác phôi hvp  gira các lijc lung theo 
Nghj djnh sO 03/2019/ND-CP cüa ChInh phü; Tong két cOng tác xây d.rng Phong 
trào toàn dan bâo v ANTQ; Xây dirng Ca sà vüng manh  toàn din, curn an iomn 
lam chü nãrn 2022; Triên khai nhirn vi.i narn 2023 trên dia bàn thj xã, lam rO 
nh&ng u'u diem, ton tai,  nhüng khó khãn, vixOng mac, nguyen nhân, bài hçc kinh 
nghiêrn và dinh hung nôi dung tTong tarn nãrn 2023. 

2. Biu duang, khen thux&ng các tap th. cã nhân có thnh tIch xut sc trong 
thijc hin nhiêrn vi quOc phOng và an ninh. thrc hin Nghj djnh sO 03/ND-CP va 
xây dtmg phong trào toãn dan báo v ANTQ nãrn 2022 i các cap, các ngành. 

3. Qua trjnh t chüc hi ngh4 darn báo nghiêrn tue. thit thçrc, lieu qua va 
dáp ü'ng tt yêu cu d ra. 

II. NOL DUNG 

1. To chá'c tong ket Cap th! xã 

1.1. Thô'i gian và dja diem 

- Thi gian: Mt bui, di,r kin vào cui tháng 12/2022. 

- Dia dirn: Hôi trung Trung tarn ChInh tr! th xã. 

1.2. Than/i p/un tizam dii' 1,01  izglij 

- DQI b/eu cd'p fin/i: Di din Thung tri,rc Tinh üy, Lãnh dao  UBND tinh, 
B Cli huy Quân si,r tinh. COng an tinh, B clii buy B di BiCn phông tinh. 
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- Dqi h/eu cá'p 1/if xã: Thuing tnrc Th üy, Thung tri.rc HDND, Lânh dao 
UBND t1i xã, Trirmg các ban xIy du'ng Dáng. Truang các to chtrc doàn the, các 
phông thuôc UBND thi xâ; Lãnh dao, can b cOt can cic dan vj Cong an th xä, 
Quân sçr thj xã, DOn Biên phOng Ctra khãu Cáng Cüa Jo - Ben Thüy và dai  din 
LanE dao các dan vj krc lucmg vu trang dóng trên dja ban; Dai din các ca quan, 
don vj, trung hçc dóng trên dja bàn. 

- Dq/ b/eu cdpphithng: BI thir, Chü tjch, Trurng CAP, Phung di Tn.thng, 
Chü tjch UBMTTQ, Chü tjch H,i Cixu chiên binh, TrirGng Ban Bâo ye dan phô. 

- Dai dien  các tap th vã cc Ca nhân duçyc khen tlurcmg. 

1.3. Gb ii'oiig trinlz 1z5i ng/zj 

- Tuyên b6 19 do, giâi thiêu dai  biu, khai mac  hi ngh 

- Báo cáo tong két cOng tác quc phông, an ninh; Cong tác phi hp gifla các 
1rc lu'cing theo Nghj djnh so 03/2019/ND-CP cüa ChInE phü; tOng kêt cOng tác xây 
dtmg Phong trào toàn dan báo vC ANTQ; Xây dung co s& vflng rnanh toàn dien. 
curn an toàn lam chu narn 2022; !riên khai nhiem  vu nàm 2023 

- Phân thao luân. 

- Phát biu cña dai  biêu cp trên. 

- 1(9 cam kM thc hien nhiCrn vi Quc phOng - An ninh, thijc hien nhiem 'r' 
dâu tranh phông chOng pháo djp truic, trong vã sau Tét Nguyen dan nam 2023. 

- Cong tác thi dua, khen thirang. 

- KM lutn, b mac  hôi ngh. 

Malcé! iiô/ ng/i/.  

THI UY- UY BAN NHAN DAN THI XA CIYA LO 

HQI NGH 
TONG KET CONG TAC QEJOC PHONG, AN NINH; 

CONG TAC PHO! HQP GIfJ'A CAC LVC  LIJQ'NG THEO NGH4 DNH 
SO 03/2019/ND-CP; TONG KET CONG TAC xAv DIfNG PHONG TRAO TOAN 

DAN BAO V ANTQ; XAY DuNG CO so VUNG MINH TOAN DIN, CUM 
AN TOAN LAM CHU NAM 2022; TRIEN KHAI NHIEM VU NAM 2023 

('ira Lô, ngày  tluáng 12 nám 2022 

1.4. P/ian cong nhim vy 
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- Van phông HDND - UBND th1 xà: Phi hcip các ngành lien quan chuân b 
nôi dung, tài 1iu vâ cac các diêu kin lien quan dê to chü'c Hi ngh4.  Phát hành 
Giây mji Hi nghi. 

- ('óng an i/if xã: Tham mini UBND th xä xây dirng báo cáo tng kt cOng 
tác quOc phông và an ninh nam 2022; Báo cáo cOng tác xây di,rng phong trâo toán 
dan báo v ANTQ, Báo cáo ket qua thirc hin Nghj djnh sO 03/2019/ND-CP cüa 
ChInh phi nãrn 2022 vâ g1ri ye Van phOng HDND - UBND th xã tnrc ngáy 
20/12/2022. Phi hp Van phông HDND - UBND th çã chuân bj các ni dung lien 
quan phiic vi hi ngh. D? tri kinh phi phc vi hi ngh. Tong hp danE sách và 
hO so khen thu'&ng trInh Hi dOng thi dua, khen thu&ng thj xã. Darn bão an toán 
khu vixc hi nghj. 

- BCH Quán sy,  I/if xâ: Xây dmg báo cáo cOng tác quOc phOng nãrn 2022, 
báo cáo kt qua thrc hin Nghi dinh s 03/2019/ND-CP nãm 2022; phuong hu'ing 
nhiêrn vu nãrn 2023 chuân bi ni dung ye tOng ket cOng tác xáy dmg ca s \ung 
rnanh toàn diên, curn an toàn lam chü nãm 2022, triên khai nhirn vi nãrn 2023 và 
gri ye COng an th xä trnc ngày 15/12/2022 dê tOng hcp. 

- Dn B/en /9/lông Cith kháu Cang Cca ìô - BEn Thiy i'à Hat dç5/ II: Xây 
dirng báo cáo cOng tác quOc phông näin 2022, kêt qua thçi'c hin Ngh dnh sO 
03/2019/ND-CP näm 2022; phuang hixng nhirn vij nãm 2023 vá gtri ye COng an 
th xã trithc ngày 15/12/2022. 

- Phông TàichInh KE hoacli: Thârn djnh vá trInh UBND thj xà phC duyt 
kinli phi phiic vij to chtirc Hi ngh. 

- Phông N5i vi i/if xä: Thâm djnh h so khen thung, trInh UBND duyt k9 
khen thithng vá thuc hin phân thi dua khen thu'ing tai  hi ngh. 

*/ Phán bd chi lieu khen t/ncàng n/nc sau: 

(1) K/ien t1iirOig Cong tác Qucp/thng - An nm/i nárn 2022: 

Stt Don vj So hrçrng Ghi chu 
Tap the Ca nhIn 

1 COng an th xã 02 04 
2 BCHQuânsuthxã 02 04 
3 DOn bien phOng Cüa khâu 

Cáng Cra LO — Ben Thüy 
01 02 

4 Hâi dôi II 00 02 

(2) K/i en t/,u'ang cong tac p/wi /z;p tlieo Ng/ij din/i s 03/2019/ND -CP: 

Stt Don vj S lixqng Ghi chü 
Tap the Ca nhIn 

1 COng anthixâ 01 01 
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2 BCHQuñnsuthixã 01 01 
3 Don biên phông Cira khtu 01 01 

Cãng Cüa Lô — Ben Thüy 

/ Ghi chit:  Các don vi gu'i ho so dC nghi khen thung ye COng an thi xã 
truc ngây 20/12/2022 dé tOng hop trInh Hi dOng thi dua. khen thuong th xã. 

Ho so gOrn: 

(1) Ta' triiili d ngh klien thzthng,' 

(2) Trich b/en ban hQp; 

(3 Báo cáo thành tIc/i cua tp the và cá n/ian Yu'çic C ngh khen thu'ong,' 

(I) Danh .sách trIch ngang ip the và cá n/ian thcç'c d ngh/ k/ien t/7u'ung. 

1.5. lkân côngphái biêu tai h3i ng/zj 

- Dcii c//eu /ành ciqo phu'ô'ng Thu Tháy, phzthng Nghi J-fu'o'ng, phu'àng Nghi 
Thu, i'ru'â'ng TH/T Cu'a ìô, Tru'àng THPT Cica Ló 2: Chuân bj ni dung phát biêu 
ye cOng tác ANTT (n5i  dung cij th do COng an thj xâ hu'Ong dn). 

- Dcii diçn him/i c/go phz.co'ng Nghi Tan, phithng Nghi Thuy, phuoi g A/gh/ Hal, 

phccô'ng Nghf Hôa: Chun bi nôi dung phát biu v cOng tác quc phOng (ni clung 
cij the do Ban chi huy Quân sçr th xã hu6'ng din). 

- Các p/iâng, ban, ngành i/if xi: Chun b ni dung, phi hp, d xut, chi 
dao time hin nhirn vv quc phông vâ an ninh theo ehüc näng, nhirn vi,i cita 
ngânh rnInh. 

2. To chuc tong kêt cong tác quc phông vã an ninh ó các phu'O'ng. các 
co' quan, doanh nghip, tru'ông hQc 

2.1. Tlthigian: Các phung, co quan, doanh nghiêp, nh?i ftu'Ong hoân thành 
vic tOng kt xong tru1c 15/01/2023. 

2.2. Than/i pIzin: Dy dO các thânh phn tit' khi tr len. 

3. Phãn cOng theo döi, chi' dio tOng kêt 0' các don vj co' s& 

3.1. Cong an tlij xii c/iu tn, Quân si.rth xã, Dn Biên phOng Cira khãu Cáng 
Cjra lô — Ben ThOy tharn gia phi hcp: Chi d?o  eáe phung Thu Thity, pluthng 
Nghi Hucing, phu'ng Nghi Thu. 

3.2. Ban clii lzuy Quân Sw tlij xii c/,i ml, COng an thj xâ, Dn Biën phOng 
Ct'ra khâu Cáng (TO'a 10 — Bn ThOy tharn gia phi hap: Chi dao phudng Nghi Tan, 
phu'ng Nghi Thily, phung Nghi Hái, phung Nghi HOa. 



TM. UY BAN NHAN DAN 
CHU,T!CI-1 

Doän Tiên Dung 

5 

3.3. Các ngànli tlij xd phi hcip Cong an th xã, Ban chi huy Quân sr th xi 

chi dao  co' si theo sir phân cOng cüa UBND thj xã. 

III. TO CHUC TH1C HIIN 

1. Can c(r k hoach nay, yêu cu thu tru&ng các phOng. ban. ngành, COng an 

th xã, Quân sr th xã, Dn Biên phOng CLra khâu Cáng Cüa 10 — Bn ihüy Va Hái 
dôi II trin khai thijc hin nghiêrn tñc, diiing thai gian quy dinh. 

2. Giao COng an thj xâ chü trI, phi hcip vri các phông. ban, dan vi lien quan 
triên khai tO chirc hi ngh darn bão chat Iucing, theo diing thai gian quy djnh./. 

No'i n/ian: 
- UBND Tinh: 1 
- CAT: BCH QS tmh; BCH BP tinh dê báo cáo); 
- TT Th ui', TTHDND Thj x J 
- Các Phó Chü tich UBND Thi x (dê chi dao); 
- Thu tnrOng các co quan, ban, ngành 
- ChU tjchUBND các phuà'ng dê thi,rc hin); 
- Các co quan, doanh nghip. Truäng hçc 
- Li.ru: VT. UB. 

QJ 
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