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HUYỆN Ý YÊN 

  

Số:          /KH-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do- Hạnh phúc 

 

Ý Yên, ngày 15 tháng 11 năm 2022 

 
KẾ HOẠCH 

Tổng kết công tác Quốc phòng, Quân sự địa phương  

và phong trào thi đua quyết thắng năm 2022 

 

 Thực hiện kế hoạch số 4749/KH-BCH ngày 08/11/2022 của Bộ Chỉ huy 

quân sự (CHQS) tỉnh về tổng kết công tác Quốc phòng, Quân sự địa phương (QP, 

QSĐP) và phong trào thi đua quyết thắng năm 2022. 

Uỷ ban nhân dân (UBND) huyện Ý Yên xây dựng kế hoạch tổng kết công 

tác QP, QSĐP và phong trào thi đua quyết thắng năm 2022 như sau: 

I. MỤC ĐÍCH - YÊU CẦU: 

1. Mục đích 

Đánh giá kết quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ 

QP, QSĐP và phong trào thi đua quyết thắng năm 2022 của các cơ quan, đơn vị; 

rút ra những ưu, khuyết điểm, nguyên nhân, bài học kinh nghiệm, kịp thời tìm ra 

biện pháp khắc phục những điểm còn tồn tại, hạn chế trong tổ chức thực hiện 

nhiệm vụ; làm cơ sở để lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện hoàn thành thắng lợi 

nhiệm vụ QP, QSĐP năm 2023 và những năm tiếp theo. 

2. Yêu cầu  

- Công tác chuẩn bị chu đáo, cụ thể, tỷ mỉ, nội dung báo cáo đầy đủ, số liệu 

chính xác đánh giá thực chất kết quả hoàn thành nhiệm vụ năm 2022, rút ra 

nguyên nhân, bài học kinh nghiệm và biện pháp khác phục. 

- Phát huy tinh thần trách nhiệm, dân chủ, trí tuệ của tập thể, xây dựng phương 

hướng, chủ trương, biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo sát đúng với tình hình thực tiễn của 

cơ quan, đơn vị, địa phương để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2023. 

 II.  NỘI DUNG  

 1. Tổng kết công tác QP, QSĐP và phong trào thi đua quyết thắng năm 

2022; đề ra phương hướng nhiệm vụ năm 2023, nội dung báo cáo gồm: 

a) Phần thứ nhất: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ QP, QSĐP và phong 

trào thi đua quyết thắng năm 2022. 

- Khái quát đặc điểm tình hình (những thuận lợi và khó khăn). 

- Kết quả hoàn thành nhiệm vụ (có số liệu cụ thể, phụ lục kèm theo): 

+ Quản lý Nhà nước về Quốc phòng. 

+ Công tác giáo dục, bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng - An ninh (QP-AN). 

+ Xây dựng nền Quốc phòng toàn dân, thế trận Quốc phòng toàn dân kết 

hợp với nền An ninh nhân dân, thế trận An ninh nhân dân. 
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+ Xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện. 

+ Hoạt động Hội đồng cung cấp trong khu vực phòng thủ huyện. 

+ Công tác chính sách hậu phương quân đội, chính sách xã hội. 

- Kết quả phong trào thi đua quyết thắng 

- Đánh giá chung: Biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân tiêu biểu 

trong thực hiện nhiệm vụ và phong trào thi đua quyết thắng; rút ra những ưu 

điểm, khuyết điểm, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm trong quá trình thực 

hiện nhiệm vụ. 

b) Phần thứ hai: Phương hướng nhiệm vụ năm 2023. 

- Dự kiến đặc điểm tình hình chi phối trực tiếp đến việc thực hiện nhiệm vụ 

của từng đơn vị, địa phương. 

- Những nhiệm vụ trọng tâm và biện pháp cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo 

cơ quan, đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2023. 

c) Những kiến nghị, đề nghị (nếu có). 

2. Nội dung ma két phông chính hội nghị (có phụ lục I kèm theo). 

* Chú ý: Báo cáo tổng kết của các cơ quan, đơn vị làm trên khổ giấy A4, 

đóng dọc, bìa màu hồng, có số liệu cụ thể, chính xác, các nội dung chính có phụ 

lục kèm theo. 

III. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM 

1. Thời gian 

- Trước ngày 15/11/2022: Hoàn chỉnh kế hoạch và báo cáo về Bộ CHQS 

tỉnh (qua Ban: Tác huấn, Khoa học quân sự; Văn phòng/ Bộ CHQS tỉnh) 

- Trước ngày 20/11/2022: Các xã, thị trấn báo cáo kế hoạch tổng kết về Ủy 

ban nhân dân huyện (qua Ban CHQS huyện). 

- Từ ngày 25/11-:- 07/12/2022: Các xã, thị trấn tổ chức hội nghị tổng kết 

(thời gian, nội dung báo cáo tổng kết chính thức các đơn vị báo cáo về Ủy ban 

nhân dân huyện, qua Ban CHQS huyện trước 07 ngày tổ chức hội nghị). 

- Dự kiến ngày 08/12/2022: Ủy ban nhân dân huyện tổ chức Hội nghị tổng kết 

(Thời gian cụ thể thông báo sau). 

2. Địa điểm: UBND huyện tổ chức hội nghị tổng kết tại Hội trường nhà 

văn hóa trung tâm UBND huyện. 

IV. THÀNH PHẦN 

1. Ủy ban nhân dân huyện tổ chức 

a) Đại biểu tỉnh 

- Thủ trưởng Bộ CHQS tỉnh. 

- Chỉ huy 4 Phòng: Tham mưu, Chính trị, Hậu cần, Kỹ thuật. 
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  - Đại biểu các Ban: Tác huấn, Quân lực, Dân quân, Khoa học quân sự/ 

Phòng Tham mưu; Cán bộ, Tuyên huấn /Phòng Chính trị; Tham mưu kế hoạch/ 

Phòng Hậu cần; Quân khí/ Phòng Kỹ thuật. 

b) Đại biểu huyện: Thường trực Huyện ủy, Lãnh đạo UBND huyện, 

Văn phòng Huyện ủy, Văn phòng HĐND-UBND huyện và Trưởng các phòng, 

ban, ngành, đoàn thể có liên quan. 

c) Các xã, thị trấn: Bí thư Đảng uỷ; Chủ tịch UBND; Chỉ huy trưởng Ban 

CHQS của các xã, thị trấn. 

d) Thành phần khen thưởng: Ban CHQS huyện phối hợp với Phòng Nội vụ 

tham mưu triệu tập các thành phần khen thưởng.  

2. Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn: do các xã, thị trấn quyết định. 

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Ban chỉ huy quân sự huyện 

 - Chủ trì phối hợp với các cơ quan có liên quan, tham mưu cho Ủy ban 

nhân dân huyện chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kế hoạch 

tổng kết nhiệm vụ năm 2022.  

- Xây dựng chương trình, nội dung báo cáo, phân công và thông qua các ý 

kiến tham luận, lập danh sách đại biểu, triển khai giấy mời. Tham mưu cho 

UBND huyện tổ chức hội nghị tổng kết đạt mục đích, yêu cầu đề ra. 

- Hiệp đồng với Văn phòng HĐND, UBND bảo đảm hội trường, trang trí 

khánh tiết, đón tiếp khách mời. 

- Phối hợp với Phòng Nội vụ đề xuất UBND huyện khen thưởng đối với 

các tập thể và cá nhân có thành tích trong thực hiện nhiệm vụ năm 2022. 

- Lập dự trù kinh phí trình UBND huyện phê duyệt. 

- Tổng hợp kết quả quả báo cáo theo quy định. 

2. Văn phòng HĐND - UBND huyện 

Phối hợp với Ban CHQS huyện chuẩn bị nội dung kết luận tại hội nghị. 

Bảo đảm các điều kiện phục vụ hội nghị; đón tiếp khách mời và làm công tác 

tổ chức hội nghị. 

3. Phòng Nội vụ huyện 

Phối hợp với Ban Chỉ huy quân sự huyện hướng dẫn công tác khen thưởng 

đối với các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ năm 

2022. 

4. Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện 

Phối hợp với Ban CHQS huyện bảo đảm kinh phí cho Hội nghị tổng kết; 

hướng dẫn hoàn chỉnh thủ tục thanh quyết toán đúng quy định. 
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5. Các phòng, ban, ngành, đoàn thể có liên quan 

- Căn cứ vào chức năng nhiệm vụ phối hợp chặt chẽ với Ban CHQS huyện 

trong tổ chức, triển khai thực hiện theo đúng kế hoạch. 

- Chuẩn bị nội dung tham luận tại hội nghị tổng kết. 

6. Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn 

Xây dựng kế hoạch, báo cáo tổng kết theo đúng hướng dẫn và gửi về Uỷ 

ban nhân dân huyện (qua Ban CHQS huyện) đúng thời gian quy định. 

Chuẩn bị ý kiến phát biểu tham luận bảo đảm chất lượng, chịu trách nhiệm trước 

Huyện ủy, UBND huyện về nội dung tham luận; gửi 5 bản tham luận về Ban CHQS 

huyện trước khi tổ chức hội nghị; tham dự hội nghị đúng, đủ thành phần. 

 Nhận được kế hoạch, yêu cầu các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn 

quán triệt, triển khai và thực hiện nghiêm./. 
 

Nơi nhận: 
- Bộ CHQS tỉnh; 

- TT Huyện uỷ; 

- Lãnh đạo UBND huyện; 

- Các cơ quan, đơn vị liên quan; 

- UBND các xã; TT  

- Lưu: VP, QS, H50.                                                                       

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Nguyễn Tuấn Song 
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                                                           Phụ lục I 

NỘI DUNG MAKET PHÔNG CHÍNH HỘI NGHỊ 

 (Kèm theo Kế hoạch số:         /KH-UBND ngày  15 /11/2022 của UBND huyện) 

 

 1. Đối với hội nghị UBND huyện 

 
ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM QUANG VINH MUÔN NĂM 

 

 

 
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN Ý YÊN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HỘI NGHỊ 

TỔNG  KẾT  CÔNG TÁC  QUỐC  PHÒNG, QUÂN SỰ  ĐỊA PHƯƠNG 

NĂM 2022 

 

Ý Yên, ngày ...... tháng ….. năm 2022 

   

 

 2. Đối với hội nghị UBND các xã, thị trấn 

 
ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM QUANG VINH MUÔN NĂM 

 

 

 
ỦY BAN NHÂN DÂN 

XÃ , (TT).................. 

 

 

 

 

 

 

 
HỘI NGHỊ 

TỔNG  KẾT CÔNG TÁC QUỐC PHÒNG, QUÂN SỰ ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2022 

 
......., ngày ...... tháng ...... năm 2022 
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PHỤ LỤC II 

Phân công tham luận tại hội nghị Tổng kết công tác QP, QSĐP năm 2022 

(Kèm theo Kế hoạch số:        /KH-UBND ngày 15 tháng 11  năm 2022 

của UBND  huyện Ý Yên) 

  
 

 1. Ban CHQS huyện:  

- Công tác tham mưu lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng lực lượng, tuyển quân, 

tuyển sinh quân sự, đón nhận quân nhân hoàn thành nghĩa vụ quân sự về địa 

phương. Nguyên nhân, bài học kinh nghiệm, những khó khăn vướng mắc, kiến 

nghị đề xuất. 

- Kết quả thực hiện phong trào thi đua quyết thắng, phương pháp xây dựng 

, nhân rộng điển hình tiên tiến năm 2022. Đề xuât biện pháp năm 2023. 

2. Kết quả công tác phối hợp trong thực hiện nhiệm vụ khám tuyển sức khoẻ 

NVQS, tuyển sinh quân sự. Những khó khăn vướng mắc, kiến nghị đề xuất (mời 

đ/c Lãnh đạo Trung tâm Y tế).  

3. Công tác phối hợp tham mưu lãnh đạo, chỉ đạo, kết quả xử lý vi phạm 

trong thực hiện Luật nghĩa vụ quân sự. Những khó khăn vướng mắc, kiến nghị 

đề xuất (mời đ/c Lãnh đạo Phòng tư pháp).    

 4. Ủy ban nhân dân xã Yên Đồng: Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, kết quả công 

tác tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ; kết quả xử lý vi phạm trong thực hiện Luật 

NVQS. Đề xuât biện pháp năm 2023 (mời đ/c Bí thư Đảng uỷ - Chính trị viên/ 

Ban CHQS xã).  

 5. Ủy ban nhân dân xã Yên Phong: Công tác lãnh đạo, chỉ đạo trong tổ 

chức thực hiện nhiệm vụ xây dựng lực lượng, huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu cho 

lực lượng dân quân năm 2022 (mời đ/c Chủ tịch UBND).  

 6. Uỷ ban nhân dân xã Yên Thắng: Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai, 

làm công tác chuẩn bị và tổ chức luyện tập, diễn tập chiến đấu xã trong khu vực 

phòng thủ. Những đề xuất, kiến nghị (mời đ/c Bí thư Đảng uỷ - Chính trị viên/ 

Ban CHQS xã). 

7. Uỷ ban nhân dân xã Yên Khang: Công tác lãnh đạo, chỉ đạo trong tổ chức 

diễn tập phòng chống lụt bão. Những đề xuất, kiến nghị (mời đ/c Chủ tịch UBND). 

 8. Ban CHQS xã Yên Chính: Công tác tham mưu trong thực hiện nhiệm vụ 

huấn luyện, hội thi, hội thao và diễn tập trong năm. Kinh nghiệm rút ra, những 

kiến nghị đề xuất (mời đ/c Chỉ huy trưởng/Ban CHQS xã). 

9. Ban CHQS xã Yên Nghĩa: Công tác tham mưu trong lãnh đạo, chỉ đạo và 

kết quả đăng ký NVQS lần đầu, phúc tra 3 lực lượng, PTKT nền kinh tế quốc dân 

và công tác bồi dưỡng kiến thức QP, AN. Bài học kinh nghiệm, kiến nghị, đề xuất 

(Đ/c Chỉ huy trưởng/ Ban CHQS xã). 
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10. Ban CHQS xã Yên Lợi: Công tác tham mưu trong lãnh đạo, chỉ đạo 

thực hiện nhiệm vụ tác quản lý đất quốc phòng, công trình quốc phòng trên địa 

bàn. Những kiến nghị, đề nghị (mời đ/c Chỉ huy trưởng/ Ban CHQS xã). 

* Chú ý: Thời gian tham luận của cơ quan, đơn vị từ 5-7 phút. Nội dung 

tập trung vào những điểm nổi bật, cách làm làm hay, mới; những tồn tại, nguyên 

nhân và bài học kinh nghiệm cần rút ra./. 
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