
ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN GIA LỘC

Số:          /KH-UBND

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Gia Lộc, ngày            tháng 11 năm 2022        

KẾ HOẠCH
Tổ chức Hội nghị Tổng kết thực hiện nhiệm vụ QP-QSĐP và

 Phong trào thi đua Quyết thắng lực lượng vũ trang huyện năm 2022

Căn cứ Kế hoạch số 3342/KH-UBND ngày 17/11/2022 của UBND tỉnh; 
Hướng dẫn số 4500/HD-BCH ngày 21/11/2022 của Bộ CHQS tỉnh Hải Dương về 
tổ chức Hội nghị Tổng kết nhiệm vụ Quốc phòng- quân sự địa phương (QP-QSĐP) 
và Phong trào thi đua Quyết thắng lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh năm 2022;

UBND huyện xây dựng kế hoạch tổ chức Hội nghị Tổng kết nhiệm vụ QP-
QSĐP và Phong trào thi đua Quyết thắng LLVT huyện năm 2022, như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích
Nhằm tổng kết, đánh giá kết quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực 

hiện nhiệm QP-QSĐP và Phong trào thi đua Quyết thắng LLVT huyện năm 2022; 
chỉ ra những hạn chế, rút ra nguyên nhân, bài học kinh nghiệm trong lãnh đạo, chỉ 
đạo, tổ chức thực hiện đồng thời xác định nhiệm vụ, đề ra phương hướng lãnh đạo, 
biện pháp thực hiện thắng lợi nhiệm vụ QP-QSĐP và Phong trào thi đua Quyết 
thắng LLVT huyện năm 2023. 

2. Yêu cầu
- Công tác chuẩn bị chu đáo, chặt chẽ; tham gia hội nghị đúng, đủ thành 

phần, chuẩn bị ý kiến tham luận có chất lượng cao.
- Phát huy tinh thần trách nhiệm, dân chủ và trí tuệ, xây dựng phương 

hướng, chủ trương, biện pháp lãnh đạo sát, đúng với tình hình của địa phương 
nhằm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2023.

II. NỘI DUNG 
- Tổng kết nhiệm vụ QP-QSĐP năm 2022, đề ra phương hướng, nhiệm vụ 

năm 2023.
- Tổng kết Phong trào thi đua Quyết thắng của LLVT huyện năm 2022.
III. THÀNH PHẦN THAM GIA
1. Đại biểu Bộ CHQS tỉnh
- Thủ trưởng Bộ CHQS tỉnh.
- Thủ trưởng cac phòng Tham mưu, Chính trị, Hậu cần, Kỹ thuật.
- Đại biểu cơ quan Bộ CHQS tỉnh. 
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2. Đại biểu huyện
- Thường trực Huyện uỷ.
- Thường trực HĐND, Lãnh đạo UBND huyện.
- Lãnh đạo một số cơ quan, ban, ngành, đoàn thể của huyện.
- Đài truyền thanh huyện (Để đưa tin).
3. Đại biểu các xã (TT), đơn vị tự vệ
Đồng chí Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND, Chỉ huy trưởng Ban CHQS các 

xã (TT), Chỉ huy trưởng Ban CHQS (phụ trách) các cơ quan, tổ chức, đơn vị tự vệ. 
IV. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM
1. Thời gian: Tổ chức Hội nghị 1/2 ngày (dự kiến trong khoảng thời gian từ 

ngày 29/11 đến 02/12/2022). 
2. Địa điểm: Hội trường UBND huyện (Đường Nguyễn Chế Nghĩa, thị trấn 

Gia Lộc, huyện Gia Lộc).
V. CÔNG TÁC BẢO ĐẢM
- Bảo đảm tài liệu Hội nghị: Báo cáo Tổng kết thực hiện nhiệm vụ QP-

QSĐP, báo cáo tổng kết Phong trào thi đua Quyết thắng LLVT huyện năm 2022.
- Bảo đảm hội trường, trang trí khánh tiết phục vụ hội nghị.
- Bảo đảm kinh phí để tổ chức hội nghị.
VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Ban CHQS huyện
- Phối hợp với Văn phòng HĐND&UBND huyện xây dựng Kế hoạch tổ 

chức Hội nghị; báo cáo Tổng kết thực hiện nhiệm vụ QP-QSĐP và Phong trào thi 
đua Quyết thắng LLVT huyện năm 2022; chuẩn bị giấy mời và chương trình tổ 
chức hội nghị. 

- Phối hợp với Phòng Nội vụ hoàn chỉnh thủ tục đề nghị Chủ tịch UBND 
huyện khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong Phong 
trào thi đua quyết thắng năm 2022.

- Hiệp đồng với Văn phòng HĐND-UBND huyện, chuẩn bị hội trường, 
trang trí khánh tiết, típ chữ, loa đài, người phục vụ, trao thưởng, chuẩn bị các biển 
tên Đại biểu về dự Hội nghị.

- Lập dự trù kinh phí phục vụ cho Hội nghị trình Chủ tịch UBND huyện phê 
duyệt theo kế hoạch.

- Phối hợp với Đài phát thanh huyện đưa tin Hội nghị.
2. Văn phòng HĐND&UBND huyện
- Phối hợp với Ban CHQS huyện xây dựng kế hoạch tổ chức Hội nghị; báo 

cáo Tổng kết thực hiện nhiệm vụ QP-QSĐP và Phong trào thi đua Quyết thắng 
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LLVT huyện năm 2022; chuẩn bị chương trình, trang trí khánh tiết, âm thanh, ánh 
sáng, làm công tác tổ chức hội nghị, công bố quyết định khen thưởng và điều hành 
trao khen.

- Phối hợp với Phòng Nội vụ hoàn chỉnh thủ tục đề nghị Chủ tịch UBND 
huyện khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện 
nhiệm vụ QP-QSĐP và Phong trào thi đua Quyết thắng LLVT huyện năm 2022.

3. Phòng Nội vụ
Phối hợp với Ban CHQS huyện, Văn phòng HĐND-UBND huyện thẩm 

định, đề nghị UBND huyện khen thưởng cho các tập thể và cá nhân có thành tích 
xuất sắc trong Phong trào thi đua Quyết thắng LLVT huyện năm 2022.

4. Các Ban, ngành, đoàn thể huyện
Chuẩn bị nội dung tham luận và tham gia Hội nghị Tổng kết đúng thành 

phần, thời gian theo kế hoạch.
5. Các xã, thị trấn, cơ quan tổ chức, đơn vị tự vệ
- Tham gia Hội nghị Tổng kết đúng, đủ thành phần theo kế hoạch.
- Chuẩn bị ý kiến phát biểu tham luận tại hội nghị (nội dung tham luận của 

từng xã theo phụ lục đính kèm) và thực hiện tham luận theo chỉ định của đồng chủ 
trì hội nghị.

Nhận được kế hoạch, yêu cầu các cơ quan, đơn vị, tổ chức, đơn vị tự vệ 
quán triệt, làm tốt công tác chuẩn bị và tham gia đủ thành phần, đúng thời gian 
theo kế hoạch./.

Nơi nhận: 
- Bộ CHQS tỉnh;                                         (để báo cáo);                 
- TT HĐND, Lãnh đạo UBND huyện;
- Ban CHQS huyện;
- Phòng Nội vụ; TC-KH, Đài truyền thanh huyện;
- UBND 18 xã, TT; 08 đơn vị tự vệ;
- Lưu: VT - QS. V35.

CHỦ TỊCH

Lê Văn Tuấn
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PHỤ LỤC
Phân công tham luận tại Hội nghị Tổng kết nhiệm vụ QP-QSĐP

phong trào thi đua Quyết thắng LLVT huyện năm 2022

1.  Đ/c Trung tá Nguyễn Văn Hải Phó CHT-TMT Ban CHQS huyện: Chuẩn bị 
nội dung tham luận tập trung vào công tác quân sự năm 2022, phương hướng, nhiệm vụ 
năm 2023.

2. Đ/c Thượng tá Nguyễn Tuấn Hưng - Chính trị viên phó kiêm CNCT Ban 
CHQS huyện: Chuẩn bị nội dung tham luận tập trung vào công tác Chính trị, 
công tác chính sách, hậu phương quân đội năm 2022; phương hướng, nhiệm vụ 
năm 2023.

3. Các xã, thị trấn: 
a) Đồng chí Bí thư Đảng ủy xã Gia Khánh, Lê Lợi, Đồng Quang: Tham luận 

nội dung tổng kết nhiệm vụ QP-QSĐP năm 2022, tập trung vào các nội dung: 
Việc quán triệt và lãnh đạo triển khai thực hiện Nghị quyết của Đảng ủy quân 

sự huyện về phong trào thi đua Quyết thắng năm 2022. Kết quả hoạt động công tác 
GDCT cho các đối tượng; công tác chính sách hậu phương quân đội. Những tồn tại, 
hạn chế, nguyên nhân, bài học kinh nghiệm, những giải pháp, ý kiến đề nghị.

b) Đồng chí Bí thư Đảng ủy xã Đoàn Thượng, Gia Lương, Thống Nhất, Yết 
Kiêu, Thống Kênh: Tham luận nội dung tổng kết nhiệm vụ QP-QSĐP năm 2022, tập 
trung vào các nội dung: 

- Những kết quả, kinh nghiệm trong công tác lãnh đạo xây dựng, hoạt động, 
huấn luyện lực lượng DQTV; động viên Quân nhân DBĐV và tập trung thực hiện 
quy trình trong tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ.

- Lãnh đạo Công tác bổ nhiệm, miễn nhiệm, sắp xếp cán bộ, chiến sỹ lực 
lượng vũ trang địa phương, công tác bồi dưỡng kiến thức QP-AN. Những tồn tại, 
hạn chế, nguyên nhân, kinh nghiệm, những giải pháp, ý kiến đề nghị.

c) Đồng chí Chủ tịch UBND xã Tân Tiến, Hoàng Diệu, Gia Tân, Hồng Hưng, 
Toàn Thắng, Phạm Trấn: Tham luận nội dung tổng kết nhiệm vụ QP-QSĐP năm 
2022, tập trung vào các nội dung: 

Công tác tuyển quân, tuyển sinh quân sự; công tác chính sách, công tác hậu 
phương quân đội. Nguyên nhân ưu điểm, khuyết điểm, những kinh nghiệm trong 
thực hiện nhiệm vụ QP-QSĐP. Phương hướng thực hiện nhiệm vụ QP- QSĐP năm 
2023.

d) Đồng chí Chỉ huy trưởng Ban CHQS xã Đức Xương, Quang Minh, TT Gia 
Lộc, Nhật Tân: Tham luận nội dung tổng kết phong trào thi đua Quyết thắng năm 
2022, tập trung vào các nội dung:
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- Việc tham mưu cho cấp uỷ chính quyền địa phương trong lãnh đạo, chỉ đạo 
tổ chức thực hiện nhiệm vụ QP-QSĐP tại cơ sở. Những kết quả, kinh nghiệm trong 
công tác xây dựng, hoạt động, huấn luyện; động viên Quân nhân DBĐV và lực 
lượng DQTV. 

6. Đơn vị tự vệ
Đồng chí Chỉ huy trưởng Ban CHQS Xí nghiệp khai thác Công trình Thủy 

lợi, TT Y tế huyện, phụ trách tự vệ Trường THPT Gia Lộc 1, Gia Lộc 2, Đoàn 
Thượng:  Nội dung tham luận tập trung vào việc Phối hợp với cơ quan, đơn vị địa 
phương, công tác lãnh đạo, chỉ đạo cơ quan thực hiện hoạt động, xây dựng và huấn 
luyện của lực lượng Tự vệ tại đơn vị, việc triển khai tổ chức, thực hiện công tác bảo 
đảm chế độ, chính sách cho cán bộ, công nhân viên tham gia công tác QP-QSĐP; 
kết quả thực hiện phong trào thi đua Quyết thắng năm 2022. Những khó khăn vướng 
mắc, phương hướng nhiệm vụ QP-QSĐP năm 2023.

* Lưu ý: Các Ban, đơn vị được phân công tham luận, chuẩn bị nội dung tham 
luận phải trọng tâm, chất lượng và ngắn gọn; nội dung đánh giá, phương hướng sát 
đúng với tình hình thực tiễn của địa phương; thời lượng trình bày từ 05 đến 07 phút. 
Đồng chí Chỉ huy trưởng Ban CHQS các xã, thị trấn tham mưu nội dung cho các 
đồng chí Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã, thị trấn được phân công phát biểu ý 
kiến tại hội nghị. Gửi nội dung tham luận về Ban CHQS huyện trước ngày 
28/28/2022 (Qua đ/c Trung tá Nguyễn Văn Vùng – Trợ lý Tác Chiến) để tổng hợp, 
báo cáo Ban tổ chức hội nghị./.
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CHƯƠNG TRÌNH
Hội nghị Tổng kết nhiệm vụ QP-QSĐP

 và phong trào thi đua Quyết thắng LLVT huyện năm 2022
 (Đính kèm theo Kế hoạch số    /KH-UBND ngày   /11/ năm 2022

của UBND huyện Gia Lộc)

TT Nội dung công việc Người thực hiện 

1  Ổn định tổ chức, thông báo chương trình, tuyên 
bố lý do, giới thiệu đại biểu. VP HĐND&UBND huyện.

2
Báo cáo Tổng kết thực hiện nhiệm vụ QP-
QSĐP năm 2022, phương hướng nhiệm vụ 
năm 2023.

Đ/c 3// Nguyễn Huy Khánh-
CHT Ban CHQS huyện.

3 Báo cáo Tổng kết Phong trào thi đua Quyết 
thắng năm 2022.

Ban Tổ chức
(Gửi tài liệu)

4 Hội nghị thảo luận. Đ/c 3// Nguyễn Huy Khánh-
CHT Ban CHQS huyện.

5 Thủ trưởng Bộ CHQS tỉnh phát biểu chỉ đạo.  Thủ trưởng Bộ CHQS tỉnh. 

6 Công bố Quyết định khen thưởng của Bộ CHQS 
tỉnh, UBND huyện.

Văn phòng
HĐND & UBND huyện.

7 Trao thưởng. - Thủ trưởng Bộ CHQS tỉnh. 
- Lãnh đạo UBND huyện.

8  Lãnh đạo UBND huyện phát biểu đáp từ; kết 
luận và kết thúc Hội nghị. Lãnh đạo UBND huyện.

                                                                                           BAN TỔ CHỨC
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