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Kính gửi:  

- Ban CHQS huyện, Công an huyện, Hội Cựu chiến binh 

huyện, Trường THPT Đức Thọ;  

- Các xã, thị trấn: Hòa Lạc, Quang Vĩnh, Tùng Ảnh, Tân 

Dân, An Dũng; Trường Sơn; Thị trấn Đức Thọ. 
 

Để chuẩn bị tốt nội dung Hội nghị tổng kết công tác Quốc phòng và An ninh 

năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021 vào chiều ngày 14/01/2021, Ủy ban nhân 

huyện phân công nội dung tham luận như sau:  

 1. Xã An Dũng (Đồng chí Chủ tịch UBND xã) 

Đánh giá những kết quả nổi bật trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện 

nhiệm vụ Quốc phòng và An ninh trong năm 2020; duy trì chế độ trực SSCĐ của 

lực lượng vũ trang việc phối hợp nắm tình hình địa bàn; huấn luyện tuyển giao 

quân; bảo đảm chế độ chính sách, cơ sở vật chất cho các lực lượng; kết quả công 

tác thực hiện đề án đưa Công an xã chính quy về đảm nhiệm; các giải pháp trong 

thời gian tới. 

2. Xã Trường Sơn (Đồng chí Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã) 

Kết quả thực hiện công tác Quốc phòng và an ninh; kinh nghiệm công tác 

phối hợp giải quyết, phòng ngừa đấu tranh, xử lý các vụ việc liên quan đến tình an 

ninh, trật tự ở địa bàn giáp ranh; các giải pháp trong thời gian tới. 

3. Thị trấn Đức Thọ (Đồng chí Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND thị trấn) 

Kết quả công tác Quốc phòng và An ninh trong năm; Công tác GDQPAN; 

công tác tuyên truyền vận động nhân dân vùng giáo trong thực hiện nhiệm vụ 

QPAN và các hoạt động khác; hiệu quả công tác giải tỏa hành lang an toàn giao 

thông và công tác đảm bảo trật tự đô thị ở thị trấn; duy trì các lực lượng giữ gìn 

ANCT-TTATXH trên địa bàn; bài học kinh nghiệm và các giải pháp thực hiện 

trong thời gian tới. 

4. Xã Quang Vĩnh (Đồng chí Chủ tịch UBND xã) 

Đánh giá kết quả thực hiện công tác QPAN trong năm; kết quả huấn luyện, 

bồi dưỡng kiến thức QPAN cho các đối tượng; các biện pháp đảm bảo an ninh 

chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn; duy trì các lực lượng tham gia phòng 

chống thiên tai, dịch bệnh. Các giải pháp trong thời gian tới. 

5. Hội Cựu chiến binh huyện (Đồng chí Chủ tịch Hội CCB) 
Công tác phối hợp giữa Hội CCB trong công tác giải quyết chế độ chính sách; 

tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện nhiệm vụ Quốc phòng và An ninh, công tác 

tuyển giao quân; Lực lượng cựu chiến binh phát huy truyền thống chung tay xây dựng 

nông thôn mới tại địa phương, góp phần xây dựng hình ảnh anh bộ đội Cụ Hồ, Công an 

nhân dân. 
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6. Trường THPT Đức Thọ (Đồng chí Hiệu trưởng)  

 Kết quả công tác giáo dục quốc phòng và an ninh cho học sinh; công tác 

tuyên truyền giáo dục chấp hành pháp luật; các giải pháp để nâng cao hiệu quả việc 

chấp hành an ninh trật tự của nhà trường, Luật giao thông đường bộ cho học sinh 

khi tham gia giao thông; hoạt động của lực lượng tự vệ. Các giải pháp trong thời 

gian tới. 

7. Xã Tùng Ảnh (Đồng chí Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã) 

 Công tác lãnh đạo, chỉ đạo trong thực hiện nhiệm vụ Quốc phòng và An 

ninh ở địa phương; xây dựng lực lượng DQTV, DBĐV, An ninh viên; kinh nghiệm 

trong công tác vận động kinh phí lắp đặt và sử dụng hệ thông Camera an ninh; 

những khó khăn vướng mắc; các giải pháp, kiến nghị đề xuất. 

8. Xã Tân Dân (Đồng chí Bí thư Đảng ủy xã) 

Vai trò công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy – chính quyền đối với LLVT 

xã trong thực hiện nhiệm vụ chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn 

mới; những khó khăn, vướng mắc và bài học kinh nghiệm. 

9. Xã Hòa Lạc (Đồng chí Chủ tịch UBND xã) 

Đánh giá những kết quả nổi bật trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện 

nhiệm vụ Quốc phòng và An ninh trong năm; chỉ đạo hoạt động lực lượng vũ 

trang; kết quả thực hiện Quyết định 49 của Thủ tướng Chính phủ tại địa 

phương;công tác phòng cháy, chữa cháy rừng trong mùa nắng nóng; khó khăn, 

vướng mắc; giải pháp trọng tâm thời gian tới. 

Nhận được Công văn này đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương triển 

khai, thực hiện nghiêm túc./. 
     

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Thường trực Huyện ủy (b/c); 

- Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND huyện (b/c); 

- Lưu: VT,VP. 

 

TL. CHỦ TỊCH 

CHÁNH VĂN PHÒNG 
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