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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Đức Thọ, ngày 19 tháng 8 năm 2019

V/v chuẩn bị nội dung tham luận tại
Hội nghị sơ kết 10 năm xây dựng nền
quốc phòng toàn dân

Kính gửi:
- Phòng Kinh tế - Hạ tầng, Tài chính - Kế hoạch;
- Công an huyện;
- Mặt trận Tổ quốc huyện; Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện;
- Trung tâm Văn hóa - Truyền thông huyện;
- Đảng ủy, UBND các xã Tùng Ảnh, Trường Sơn,
Đức Thịnh, Trung Lễ, Yên Hồ;
- Chỉ huy trưởng Ban CHQS xã Đức Long.
Đề chuẩn bị tốt Hội nghị sơ kết 10 năm xây dựng nền quốc phòng toàn dân
giai đoạn 2009 - 2019 vào ngày 21/8/2019, y ban nhân dân huyện đề nghị c c đơn vị
chuẩn bị nội dung tham luận như sau:
1. Phòng Kinh tế - Hạ tầng:
- Công t c tham mưu cho cấp ủy, chính quyền về quy hoạch xây dựng
kết cấu hạ tầng trong ph t triển kinh tế - xã hội gắn với đảm bảo quốc phòng
(đường xá, cầu, cống, mương máng, khu công nghiệp....)
- Khả năng huy động lực lượng, phương tiện phục vụ cho quốc phòng
khi có chiến tranh xảy ra.
2. Phòng Tài chính - Kế hoạch
Công t c tham mưu cho cấp ủy, chính quyền đầu tư kinh phí bảo đảm xây
dựng thế trận quốc phòng toàn dân trong thời gian qua.
3. Công an huyện:
Một số kết quả và kinh nghiệm trong công t c xây dựng phong trào toàn dân
bảo vệ ANTQ, đặc biệt công tác vận động quần chúng nhân dân tham gia xây dựng
nông thôn mới nói chung và thực hiện tiêu chí về “An ninh trật tự xã hội”.
4. MTTQ huyện
Công t c phối hợp trong tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân
thực hiện c c chủ trương của Đảng, chính s ch, ph p luật của Nhà nước về xây
dựng nền quốc phòng toàn dân trong thời gian qua; phương hướng, nhiệm vụ
tập trung thời gian tới.
5. Hội LHPN huyện
Công t c tuyên truyền vận động Hội viên chấp hành c c quan điểm, chủ
trương, đường lối của Đảng, chính s ch và ph p luật của Nhà Nước trong xây dựng
nền quốc phòng toàn dân.
6. Trung tâm Văn hóa - Truyền thông
- Công t c tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách ph p luật Nhà
nước về xây dựng nền quốc phòng toàn dân.

- Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch, biện ph p đấu tranh trên không
gian mạng với c c luận điệu xuyên tạc chống ph của c c thế lực thù địch.
7. Chủ tịch UBND xã Tùng Ảnh: Công t c lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng
Cụm ATLC - SSCĐ, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh gắn với xây dựng nền
Quốc phòng toàn dân.
8. Chủ tịch UBND xã Trung Lễ: Công t c lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức xây
dựng quản lý lực lượng dân quân, dự bị động viên; bồi dưỡng kiến thức quốc
phòng và an ninh cho c c đối tượng.
9. Chủ tịch UBND xã Đức Thịnh: Vai trò cấp ủy, chính quyền địa
phương trong việc lãnh đạo, chỉ đạo ph t triển kinh tế xã hội ở địa phương gắn với
bảo đảm quốc phòng, an ninh trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân.
10. Bí thư Đảng ủy xã Yên Hồ: Công t c lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng
Cụm an toàn làm chủ SSCĐ, phối hợp công an và c c ngành tuyên truyền và vận
động nhân dân trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân.
11. Chủ tịch UBND xã Trường Sơn
Công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp uỷ, chính quyền xây dựng tiềm lực
kinh tế, ph t triển KT- XH gắn với xây dựng NTM trong xây dựng nền quốc phòng
toàn dân.
12. Chỉ huy Trưởng BCH Quân sự xã Đức Long: Công tác tuyên
truyền, phổ biến, qu n triệt đường lối chủ trương của Đảng, chính s ch ph p luật
của Nhà nước về xây dựng nền quốc phòng ở địa phương.
Thời gian tham luận không qu 10 phút.
Ban Chỉ huy quân sự huyện đôn đốc, hướng dẫn c c đơn vị chuẩn bị tốt
nội dung tham luận.
Đề nghị c c đơn vị thực hiện nghiêm túc, kịp thời./.
Nơi nhận
- Như trên;
- Thường trực Huyện ủy (b/c);
- Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND huyện;
- Ban CH Quân sự huyện;
- Văn bản giấy + điện tử;
- Lưu: VT,VP.
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