
UBND TỈNH HÀ NAM 

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 

 

Số:         /KH-SKHCN 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

  Hà Nam, ngày      tháng 02 năm 2022 
 

KẾ HOẠCH 

Triển khai thực hiện công tác giáo dục  

quốc phòng và an ninh năm 2022 

 

Căn cứ Luật Giáo dục quốc phòng và an ninh ngày 19 tháng 6 năm 2013;  

Căn cứ Nghị định số 13/2014/NĐ-CP ngày 25/02/2014 của Chính phủ quy định 

chi tiết và biện pháp thi hành Luật Giáo dục quốc phòng và an ninh; Nghị định số 

139/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Nghị định số 13/2014/NĐ-CP; 

Thực hiện công văn số 04/KH-HĐGDQPAN, ngày 25 tháng 01 năm 2022 của 

Hội đồng giáo dục quốc phòng và an ninh về giáo dục quốc phòng và an ninh năm 

2022; Sở Khoa học và Công nghệ xây dựng kế hoạch thực hiện công tác giáo dục 

quốc phòng và an ninh năm 2022 như sau: 

I. Mục đích, yêu cầu 

Tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng, sự quản lý, điều hành của chính 

quyền về công tác GDQPAN trong cơ quan, đơn vị; thực hiện Luật GDQPAN 

đồng bộ, hiệu quả, góp phần xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc 

phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân vững chắc, đáp ứng yêu cầu 

nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong thời kỳ mới. 

Tiếp tục quán triệt sâu sắc Chỉ thị số 12-CT/TW ngày 03/5/2007 của Bộ 

Chính trị (khóa X) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác GDQPAN 

trong tình hình mới, Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) về “Chiến lược bảo vệ Tổ 

quốc trong tình hình mới”; Luật GDQPAN năm 2013 và các văn bản quy phạm 

pháp luật về GDQPAN. 

Đổi mới phương pháp, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác GDQPAN; kịp 

thời ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo công tác GDQPAN phù hợp với tình 

hình thực tiễn của cơ quan, đơn vị.  

Thực hiện đúng, đủ nội dung, chương trình GDQPAN phù hợp với từng đối 

tượng; tiếp tục cử công chức, viên chức tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng 

KTQPAN tương ứng với chức danh cán bộ. 

Tổ chức thực hiện đúng kế hoạch, kịp thời điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp với 

yêu cầu, nhiệm vụ GDQPAN và tình hình thực tế của cơ quan, đơn vị đặc biệt là 

trong điều kiện đại dịch Covid - 19 đang diễn biến phức tạp. 
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II. NỘI DUNG 

TT Nội dung Chủ trì Thực hiện 
Thời gian (Quý) 

I II III IV 

I TUYÊN TRUYỀN, PHỔ BIẾN LUẬT GDQP&AN 

1 

Tổ chức tuyên truyền, phổ biến Luật 

GDQP&AN, các văn bản hướng 

dẫn, thi hành; trọng tâm tuyên truyền 

các văn bản mới ban hành. 

Phòng Quản lý 

chuyên ngành 

Các phòng chuyên 

môn, các đơn vị 

thuộc Sở 

 

   

II LÃNH ĐẠO, CHỈ ĐẠO CÔNG TÁC GDQP&AN 

1 

Xây dựng kế hoạch, chỉ đạo, 

hướng dẫn thực hiện GDQP&AN 

năm 2022 của Sở 

Văn phòng Sở 

Các phòng chuyên 

môn, các đơn vị 

thuộc Sở 

    

2 

Xây dựng kế hoạch tổng kết công 

tác GDQP&AN năm 2022, triển 

khai nhiệm vụ năm 2023. 

Văn phòng Sở 

Các phòng chuyên 

môn, các đơn vị 

thuộc Sở 

   

 

III PHỔ BIẾN KIẾN THỨC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH CHO CCVC 

1 

Tuyên truyền, phổ biến 

KTQP&AN trên Website của Sở, 

sinh hoạt hàng tháng. 

Phòng Quản lý 

chuyên ngành 

Các phòng chuyên 

môn, các đơn vị 

thuộc Sở 

    

2 
Cử báo cáo viên tham gia tập 

huấn, bồi dưỡng KTQP&AN 
Văn phòng Sở 

Các phòng chuyên 

môn, các đơn vị 

thuộc Sở 

 

   

IV BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH CHO CÁC ĐỐI TƯỢNG 

1 

Cử cán bộ đối tượng 2 đi bồi 

dưỡng KTQP&AN theo kế 

hoạch của Hội đồng GDQP&AN 

Quân khu 3. 

Văn phòng Sở Đối tượng 2  

 

  

2 

Cử cán bộ đối tượng 3 theo Nghị định 

13/2014/NĐ-CP, Nghị định 

139/2020/NĐ-CP. 
Văn phòng Sở Đối tượng 3   

 
 

3 
Cử cán bộ đối tượng 4 đi bồi 

dưỡng GDQP&AN  
Văn phòng Sở Đối tượng 4     

VII SƠ KẾT, TỔNG KẾT 

1 

Tổ chức tổng kết công tác 

GDQP&AN năm 2022, triển 

khai nhiệm vụ năm 2023 

Văn phòng Sở 

Các phòng chuyên 

môn, các đơn vị 

thuộc Sở 
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III. Một số biện pháp triển khai thực hiện 

1. Tiếp tục quán triệt và triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 12-

CT/TW ngày 03/5/2007 của Bộ Chính trị (Khóa X) về tăng cường sự lãnh đạo 

của Đảng đối với công tác GDQP&AN trong tình hình mới; Luật GDQP&AN; 

Nghị định số 13/2014/NĐ-CP ngày 25/02/2014 của Chính phủ quy định chi tiết 

và biện pháp thi hành Luật GDQP&AN; Nghị định số 139/2020/NĐ-CP ngày 

27/11/2020 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 

13/2014/NĐ-CP; các Thông tư của Bộ, ngành Trung ương, các văn bản của Hội 

đồng GDQP&AN Trung ương, Quân khu 3 về GDQP&AN.  

2. Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền và người đứng 

đầu cơ quan, đơn vị và cán bộ công chức, viên chức và người lao động đối với 

nhiệm vụ GDQP&AN. 

3. Thường xuyên rà soát số lượng từng đối tượng bồi dưỡng KTQP&AN, trên 

cơ sở đó lập kế hoạch tổ chức bồi dưỡng KTQP&AN cụ thể, sát với thực tế địa 

phương, cơ quan, đơn vị; hoàn thành chỉ tiêu cử cán bộ đi bồi dưỡng KTQP&AN 

theo kế hoạch. 

IV. Tổ chức thực hiện 

1. Giao cho Văn phòng Sở làm đầu mối tổ chức, triển khai các nội dung của 

kế hoạch này, tiến hành đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện và định kỳ tổng hợp báo 

cáo kết quả công tác giáo dục quốc phòng an ninh gửi về Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh 

theo quy định. 

2. Giao phòng Quản lý chuyên ngành kịp thời cập nhật, phổ biến các văn bản, 

các thông tin liên quan đến công tác giáo dục quốc phòng an ninh trên Website của 

Sở đảm bảo thường xuyên và kịp thời. 

3. Các phòng chuyên môn, các đơn vị thuộc Sở phối hợp với Văn phòng Sở tổ 

chức tuyên truyền, phổ biến và triển khai kế hoạch này tới cán bộ, công chức, viên 

chức và người lao động của đơn vị mình, kịp thời báo cáo các vấn đề vướng mắc, 

phát sinh./. 

Nơi nhận: 
- Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh; 

- Các phòng chuyên môn, đơn vị thuộc Sở; 

- Lưu: VT. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Nguyễn Tất Nhiên 
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