
 ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

HUYỆN KON RẪY   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:         /KH-UBND    Kon Rẫy, ngày      tháng     năm  
 

 

KẾ HOẠCH 

Hội nghị tổng kết nhiệm vụ quốc phòng, quân sự năm 2021, 

triển khai nhiệm vụ quốc phòng, quân sự năm 2022  

 

Thực hiện Văn bản số 3173/BCH-VP ngày 26/11/2021 của Bộ Chỉ huy 

quân sự tỉnh về việc tổ chức Hội nghị tổng kết công tác quốc phòng, quân sự 

năm 2021. 

Uỷ ban nhân dân huyện ban hành Kế hoạch triển khai, cụ thể như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích: Đánh giá kết quả tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ 

quốc phòng, quân sự năm 2021; làm cơ sở rút kinh nghiệm; đồng thời đề ra các 

giải pháp đồng bộ, hiệu quả thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quốc phòng, quân sự 

năm 2022.  

 2. Yêu cầu: Làm tốt công tác chuẩn bị; tổ chức Hội nghị đảm bảo an toàn, 

tiết kiệm; thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 theo quy 

định. 

II. THÀNH PHẦN, THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM 

1. Thành phần 

a) Chủ trì Hội nghị: Đồng chí Võ Văn Lương, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ 

tịch UBND huyện. 

b) Đại biểu tham dự 

 - Đại diện lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh. 

 - Đại diện Thường trực Huyện ủy. 

 - Đại diện Thường trực HĐND huyện. 

- Đại diện lãnh đạo Ban thường trực UBMTTQ Việt Nam huyện, Hội 

Liên hiệp Phụ nữ, Hội Cựu chiến binh, Huyện đoàn. 

 -  Đại diện lãnh đạo các phòng, ban, đơn vị: Văn phòng HĐND&UBND 

huyện, Phòng Tài nguyên và Môi trường, Phòng Tài chính - Kế hoạch, Phòng 

Văn hoá - Thông tin, Trung tâm VH-TT-DL và Truyền thông, Phòng Y tế, 

Trung tâm Y tế, Phòng Giáo dục và Đào tạo, Phòng Kinh tế - Hạ tầng, Phòng 

Nội vụ, Phòng Nông nghiệp và PTNT, Phòng Lao động - TB&XH, Hạt Kiểm 

lâm, Công an, Ban Chỉ huy quân sự huyện. 

 - Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn. 

 2. Thời gian: 01 buổi, bắt đầu vào lúc 13h30 ngày 09 tháng 12 năm 2021 

(thứ Năm).  

3. Địa điểm: Tại Hội trường Ban CHQS huyện (Thôn 8, xã Đăk Ruồng, 

huyện Kon Rẫy). 
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 III. CÔNG TÁC BẢO ĐẢM 

1. Bảo đảm tài liệu: Chuẩn bị Báo cáo tổng kết nhiệm vụ quốc phòng,  

quân sự năm 2021, triển khai nhiệm vụ quốc phòng, quân sự năm 2022; chương 

trình, kế hoạch và các tài liệu có liên quan phục vụ Hội nghị. 

2. Phương tiện: Các cơ quan, đơn vị, địa phương tự đảm bảo. 

3. Trang phục 

- Đại biểu lực lượng vũ trang mặc quân phục theo ngành.  

- Đại biểu dân chính mặc trang phục gọn gàng, lịch sự. 

4. Bảo đảm trang trí: Ma két, âm thanh, loa máy... 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Ban CHQS huyện 

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan tham 

mưu UBND huyện tổ chức Hội nghị theo kế hoạch; chuẩn bị đầy đủ các tài liệu 

có liên quan; mời đại biểu dự Hội nghị; phân công các đơn vị phát biểu tham 

luận tại Hội nghị. 

- Tổ chức đón tiếp đại biểu, làm công tác tổ chức, chuẩn bị nước uống 

phục vụ Hội nghị; điều hành sắp xếp xe, bảo đảm an ninh, an toàn cho Hội nghị. 

- Phối hợp với Phòng Nội vụ huyện thực hiện công tác khen thưởng tại 

Hội nghị. 

2. Phòng Nội vụ: Chủ trì, phối hợp Ban CHQS huyện làm công tác chuẩn 

bị và điều hành công tác khen thưởng tại Hội nghị. 

3. Trung tâm Văn hóa - Thể thao - Du lịch và truyền thông: Cử cán bộ 

phục vụ công tác đưa tin Hội nghị.  

4. Các cơ quan, ban ngành của huyện và UBND các xã, thị trấn 

- Tham dự Hội nghị đúng thành phần, chuẩn bị chu đáo nội dung được 

phân công và tham gia phát biểu tham luận tại Hội nghị (có phụ lục kèm theo) 

đảm bảo chất lượng. 

- Các đơn vị không cử đại biểu dự họp là người về từ vùng dịch trong vòng 

14 ngày, là người đã xác định là F2, F3 và các đại biểu dự họp thực hiện nghiêm 

biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 theo khuyến cáo của ngành y tế. 

* Ghi chú: Kế hoạch này thay cho Giấy mời. 

Nhận được Kế hoạch, yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương và cá nhân 

có liên quan phối hợp, triển khai thực hiện nghiêm túc./. 

Nơi nhận:                        
- Bộ CHQS tỉnh (b/c);    

- TT Huyện ủy (b/c);                                                                      

- TT HĐND huyện (b/c); 

- CT, các PCT UBND huyện; 

- Ban TT MTTQVN huyện; 

- Ban CHQS huyện; 

- Công an huyện; 

- Các phòng, ban, cơ quan, đơn vị;                                                            

- UBND các xã, thị trấn; 

- Lãnh đạo VP, CV(NC); 

- Lưu: VT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

  Võ Văn Lương 
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DANH SÁCH 

Tham dự Hội nghị triển khai nhiệm vụ QP-QS địa phương năm 2022 

 

TT Đơn vị Số lượng 

I Lãnh đạo tỉnh   

1 Bộ CHQS tỉnh 01 đ/c 

II Khối Đảng  

1 Thường trực Huyện uỷ 01 đ/c 

III Khối Mặt trận, đoàn thể  

1 Ban thường trực UBMTTQ huyện 01 đ/c 

2 Hội Cựu chiến binh huyện 01 đ/c 

3 Huyện đoàn  01 đ/c 

4 Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện 01 đ/c 

IV Khối HĐND&UBND huyện  

1 Thường trực HĐND huyện 01 đ/c 

2 Văn phòng HĐND&UBND huyện 01 đ/c 

3 Phòng Tài nguyên - Môi trường huyện 01 đ/c 

4 Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện 01 đ/c 

5 Trung tâm VH-TT-DL và Truyền thông huyện 01 đ/c 

6 Phòng Y tế huyện 01 đ/c 

7 Trung tâm Y tế huyện 01 đ/c 

8 Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện 01 đ/c 

9 Phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện 01 đ/c 

10 Phòng Nội vụ huyện 01 đ/c 

11 Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện 01 đ/c 

12 Phòng Lao động - TB&XH huyện 01 đ/c 

13 Phòng Văn hoá - Thông tin huyện 01 đ/c 

14 Hạt Kiểm lâm huyện 01 đ/c 

15 Ban CHQS huyện 02 đ/c 

16 Công an huyện 01 đ/c 

17 Chủ tịch UBND các xã, thị trấn 07 đ/c 

 Tổng cộng: 30 đ/c 
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