
HUYỆN UỶ HÀM THUẬN BẮC                  ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
  BCĐ CÔNG TÁC DÂN VẬN
   QUỐC PHÒNG - AN NINH
                         *                               Hàm Thuận Bắc, ngày  15 tháng 3 năm 2021

    Số: 02-KH/BCĐ                 

KẾ HOẠCH
Kiểm tra thực hiện công tác dân vận trên lĩnh vực 
Quốc phòng – An ninh các xã, thị trấn năm 2021

-----

Thực hiện chương trình công tác năm 2021, Ban chỉ đạo công tác dân vận Quốc
phòng – An ninh huyện xây dựng kế hoạch kiểm tra việc triển khai thực hiện công tác
dân vận trên lĩnh vực Quốc phòng – An ninh các xã, thị trấn cụ thể năm 2021 như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

- Đánh giá đúng tình hình, kết quả đạt được và những hạn chế, khó khăn,
vướng mắc trong việc tổ chức triển khai thực hiện công tác dân vận Quốc phòng
– An ninh năm 2021 ở các xã, thị trấn. Trên cơ sở đó đề ra nội dung, biện pháp
phù hợp cần tập trung triển khai thực hiện có hiệu quả công tác dân vận Quốc
phòng – An ninh trong thời gian tiếp theo.

- Ban chỉ đạo các xã, thị trấn được kiểm tra chuẩn bị tốt nội dung, thực
hiện nghiêm túc kế hoạch kiểm tra của Ban chỉ đạo huyện.

II. NỘI DUNG, ĐỐI TƯỢNG KIỂM TRA

1. Nội dung kiểm tra

Kiểm tra kết quả tổ chức thực hiện công tác dân vận trên lĩnh vực Quốc
phòng – An ninh ở các xã, thị trấn. (theo Đề cương báo cáo đính kèm),gửi báo
cáo về cho Tổ kiểm tra trước ngày kiểm tra 03 ngày.

2. Đối tượng kiểm tra 

Ban chỉ đạo các xã, thị trấn trong toàn huyện, trong đó Ban chỉ đạo huyện
trực tiếp kiểm tra 06 Ban chỉ đạo xã, thị trấn:  Ma Lâm; Hàm Đức; Hàm Thắng;
Đông Giang; Đông Tiến và Thuận Hoà. Các xã, thị trấn còn lại tự kiểm tra và gửi
báo cáo về Ban chỉ đạo huyện (qua Ban CHQS huyện và Ban Dân vận Huyện ủy).

III. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM, THÀNH PHẦN DỰ

1. Thời gian kiểm tra: 

- Mốc thời gian kiểm tra: Từ đầu tháng 01/2021 đến thời điểm kiểm tra.



- Thời gian tiến hành kiểm tra: trong tháng 10/2021 (thời gian kiểm tra
cụ thể do đồng chí Trưởng đoàn thông báo).

2. Địa điểm: Tại trụ sở làm việc của các xã, thị trấn (do Ban chỉ đạo xã, thị
trấn bố trí).

3. Thành phần mời dự làm việc

Mời đại diện Thường trực Đảng ủy xã và tập thể Ban chỉ đạo công tác dân
vận Quốc phòng – An ninh của xã, thị trấn (Đề nghị xã, thị trấn mời giúp).

4. Công tác bảo đảm

- Tổ 01: Đề nghị Thường trực Huyện ủy tạo điều kiện phương tiện cho Tổ kiểm
tra của huyện.

- Tổ 02: Đề nghị Ban CHQS huyện tạo điều phương tiện cho Tổ kiểm tra
của huyện.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Ban chỉ đạo công tác dân vận Quốc phòng – An ninh huyện thành lập 02
tổ kiểm tra, gồm:

1.1.Tổ 01: Kiểm tra Ban chỉ đạo các xã, thị trấn: Ma Lâm, Hàm Đức và
Hàm Thắng, gồm các đồng chí: 

- Đ/c Cao Văn Bảy – UVTV, Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy- Chủ tịch
UB.MTTQ Việt Nam kiêm Trưởng Ban chỉ đạo huyện – Tổ trưởng.

- Đ/c Trần Thị Thu Nhi – HUV, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện,
thành viên Ban chỉ đạo huyện – Thành viên.

- Đ/c Trần Ngọc Diệu – Phó Bí thư Huyện đoàn, thành viên Ban chỉ đạo
huyện – Thành viên.

- Đ/c Lương Hải Vương – Thiếu tá, Chính trị viên phó Ban CHQS huyện,
thành viên Ban chỉ đạo – Thành viên.

- Đ/c  Nguyễn Thị Kim Thưu – Chuyên viên Ban Dân vận Huyện ủy –
thành viên kiêm thư ký.

1.2.  Tổ 02: Kiểm tra  Ban chỉ  đạo các  xã:  Hàm Hiệp,  Hàm Phú và
Thuận Hòa, gồm các đồng chí: 

- Đ/c Phạm Hoàng Dũng – HUV, Thiếu tá, Chính trị viên Ban CHQS
huyện - Phó trưởng Ban Thường trực Ban chỉ đạo huyện – Tổ trưởng.

-  Đ/c  Nguyễn Văn Dũng –  HUV, Phó Chủ tịch  UBMTTQ Việt  Nam
huyện, thành viên Ban chỉ đạo huyện  – Thành viên.



- Đ/c Nguyễn Trọng Hợp – Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh huyện,
thành viên Ban chỉ đạo huyện – Thành viên.

 - Đ/c Nguyễn Thị Bảy – Phó Chủ tịch Hội Nông dân huyện, thành viên
Ban chỉ đạo huyện – Thành viên.

- Đ/c K Văn Vinh – Thiếu tá CN, Trợ lý chính trị Ban CHQS huyện, thành
viên kiêm thư ký.

2. Ban chỉ đạo các xã, thị trấn căn cứ kế hoạch này xây dựng báo cáo cấp
mình theo đề cương hướng dẫn của Ban chỉ đạo huyện để phục vụ kiểm tra; riêng
Ban chỉ đạo các xã, thị trấn không trực tiếp kiểm tra phải báo cáo kết quả thực
hiện công tác phối hợp hoạt động dân vận năm 2021 về Ban chỉ đạo huyện (qua
Ban CHQS huyện và Ban Dân vận Huyện ủy) trước ngày 25/10/2021.

Nhận được Kế hoạch này đề nghị Ban chỉ đạo công tác dân vận Quốc
phòng – An ninh các xã, thị trấn tổ chức triển khai thực hiệm nghiêm túc và báo
cáo về Ban chỉ đạo huyện đúng thời gian quy định./.

                                         

Nơi nhận:                                              TRƯỞNG BAN DÂN VẬN HUYỆN ỦY
- Ban Dân vận Tỉnh ủy,                                                             Kiêm
- Phòng Chính trị/Bộ CHQS tỉnh,( b/c )                         TRƯỞNG BAN CHỈ ĐẠO
- Thường trực Huyện ủy,        
- Thường trực HĐND, UBND huyện,
- Ban CHQS huyện,
- Mặt trận, đoàn thể CT-XH huyện,                                  
- Đảng ủy các xã, thị trấn,  (thực hiện)
- Lưu: QS, DV. V-30.                                                         Cao Văn Bảy
                                                                                      



ĐỀ CƯƠNG 
Báo cáo tình hình và kết quả phối hợp thực hiện công tác 

dân vận trên lĩnh vực Quốc phòng – An ninh năm 2021
(Kèm theo Kế hoạch số 02-KH/BCĐ ngày 15/3/2021 của BCĐ huyện)

-----

I. TÌNH HÌNH CHUNG

Tình hình địa bàn, nhân dân; dân tộc, tôn giáo; những thuận lợi, khó khăn
trong công tác dân vận thực hiện nhiệm vụ quốc phòng – an ninh năm 2021.

II. KẾT QUẢ PHỐI HỢP HOẠT ĐỘNG

1. Tình hình triển khai thực hiện

- Công tác tham mưu giúp cấp ủy, chính quyền quán triệt các văn bản của
cấp trên; củng cố kiện toàn, phân công nhiệm vụ Ban chỉ đạo, xây dựng quy chế
lám việc.

- Việc cụ thể hóa Chương trình phối hợp hoạt động của Ban chỉ đạo huyện
để xây dựng các kế hoạch, chương trình phối hợp hoạt động của cấp mình trong
triển khai thực hiện.

- Sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền địa phương đối
với hoạt động của Ban chỉ đạo.

- Vai trò, trách nhiệm của các cơ quan tham mưu Ban chỉ đạo trong việc
triển khai thực hiện các nhiệm vụ công tác phối hợp hoạt động ở địa phương.

2. Kết quả phối hợp hoạt động

2.1. Phối hợp hoạt động tuyên truyền, giáo dục.

Nêu rõ các đối tượng, nội dung, hình thức tuyên truyền, vận động, giáo dục.

2.2. Phối hợp củng cố Quốc phòng – An ninh, tham gia xây dựng lực
lượng vũ trang, xây dựng cơ sở, địa phương vững mạnh toàn diện.

- Phối hợp nắm tình hình, giải quyết các vụ việc phức tạp trên địa bàn.

- Phối hợp xây dựng, củng cố tổ chức hội, đoàn thể vững mạnh.

- Công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ, kết quả tuyển đảng viên nhập ngũ.

- Tổ chức huấn luyện, xây dựng, củng cố lực lượng dân quân, chi bộ quân
sự, công tác phát triển đoàn trong lực lượng dân quân.

- Công tác đăng ký, quản lý, kiểm tra, phúc tra nắm chắc thực lực quân dự
bị, phát triển đảng, đoàn trong lực lượng dự bị động viên.

- Việc tham mưu củng cố, xây dựng bổ sung, quyết định thành lập và kết
quả hoạt động của Tổ công tác dân vận, cốt cán chính trị ở địa phương.

- Tổ chức giáo dục, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng – an ninh cho các đối tượng.

- Việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; kết quả thực hiện các nhiệm vụ
chính trị được giao.



2.3. Phối hợp tham gia phát triển kinh tế - xã hội, hoạt động nhân đạo, từ
thiện và thực hiện chính sách hậu phương quân đội.

- Kết quả thực hiện chương trình quốc gia giảm nghèo bền vững và kết quả
xây dựng nông thôn mới; triển khai thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết
xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.

- Thực hiện chính sách hậu phương quân đội, chính sách người có công.

- Các hoạt động nhân đạo từ thiện, hoạt động về nguồn…

- Giải quyết việc làm cho bộ đội xuất ngũ, tổ chức các lớp tập huấn nghiệp vụ,
kỹ năng canh tác, chăn nuôi và tư vấn pháp luật cho hội viên, đoàn viên và nhân dân.

- Lao động giúp dân của lực lượng dân quân, dự bị động viên trong huấn
luyện dã ngoại; phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, bão, lũ…

- Các hoạt động thăm viếng, tặng quà, giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể dục
thể thao…giữa các ban, ngành, đoàn thể địa phương.

- Tham gia thực hiện các phong trào, các cuộc vận động do Ủy ban Mặt
trận, các đoàn thể và cấp ủy, chính quyền địa phương phát động.

2.4. Phối hợp thực hiện công tác tuyển quân

- Phối hợp tuyên truyền, phổ biến Luật nghĩa vụ quân sự, Luật Dân quân tự
vệ, Chỉ thị và các văn bản liên quan cho cán bộ, nhân dân trên địa bàn.

- Thăm, tặng quà, động viên, quản lý thanh niên trúng tuyển nghĩa vụ quân
sự tại địa phương.

2.5. Phối hợp thực hiện công tác giáo dục quốc phòng và an ninh

- Phối hợp tuyên truyền GDQP&AN cho cán bộ, nhân dân về xây dưng nền
quốc phòng toan dân, an ninh nhân dân, thông qua các hệ thống thông tin tuyên
truyền…

- Số lớp, số đối tượng tham gia bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh.

2.6. Thực hiện tốt công tác dân vận vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng
đồng bào tôn giáo và chính sách dân tộc, tôn giáo của Đảng, Nhà nước ta

- Công tác phát hiện và đấu tranh chống mọi âm mưu, thủ đoạn của các thế
lực thù địch, phản động lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo để kích động, chia rẽ
khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

- Phối hợp với các lực lượng có liên quan tham gia xử lý kịp thời những vụ
việc phức tạp, mâu thuẫn nảy sinh trong Nhân dân.

3. Nêu rõ một số hoạt động nổi bật, những mô hình, điển hình trong
công tác dân vận trên lĩnh vực quốc phòng-an ninh

4. Đánh giá chung

Nêu khái quát những ưu điểm, khuyết điểm, nguyên nhân hạn chế (nếu có)
trong thực hiện các nhiệm vụ quốc phòng – an ninh ở địa phương năm 2021.



III.  NHIỆM VỤ NHỮNG THÁNG CÒN LẠI NĂM 2021 VÀ PHƯƠNG
HƯỚNG NĂM 2022

Trên cơ sở những kết quả đạt được và những mặt còn hạn chế, thiếu sót,
Ban chỉ đạo các xã, thị trấn cần đề ra những mục tiêu, nhiệm vụ, biện pháp triển
khai thực hiện cụ thể, sát với yêu cầu đề ra để phối hợp thực hiện có hiệu quả.

IV. KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT (nếu có).
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