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QUYẾT ĐỊNH

Kiện toàn Hội đồng giáo dục quốc phòng và an ninh tỉnh Lào Cai

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/06/2015;

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

Căn cứ Quyết định số 517/QĐ-TTg ngày 01/4/2021 của Thủ tướng Chính phủ

về việc thành lập Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh Trung ương, Hội

đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh Quân khu; chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn

của Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh các cấp;

Căn cứ Hướng dẫn số 533/HD-HĐ ngày 14/5/2021 của Hội đồng Giáo dục

quốc phòng và an ninh Quân khu 2 về việc thành lập, kiện toàn, bổ sung Hội đồng

Giáo dục quốc phòng và an ninh cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã,

Theo đề nghị của Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lào Cai tại Tờ

trình số 713/TTr-BCH ngày 30/6/2021.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Kiện toàn Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh tỉnh Lào Cai, gồm:

I. Chủ tịch Hội đồng: Phó Chủ tịch UBND tỉnh (phụ trách lĩnh vực Văn xã).

II. Các Phó Chủ tịch Hội đồng:

1. Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh: Phó Chủ tịch thường trực;

2. Giám đốc Công an tỉnh;

3. Giám đốc Sở Nội vụ;

4. Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo;

5. Mời Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy;

6. Mời Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy;

III. Các ủy viên Hội đồng:

1. Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh;

2. Phó Chỉ huy trưởng kiêm Tham mưu trưởng, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh;

3. Trung đoàn trưởng Trung đoàn 254 - Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh;
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4. Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh; 

5. Phó Giám đốc Công an tỉnh (phụ trách an ninh); 

6. Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; 

7. Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; 

8. Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông; 

9. Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư; 

10. Giám đốc Sở Tài chính; 

11. Giám đốc Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh; 

12. Mời Tổng Biên tập Báo Lào Cai; 

13. Trưởng Ban Dân tộc tỉnh; 

14. Mời Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh; 

15. Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Lào Cai; 

16. Giám đốc Phân hiệu Đại học Thái Nguyên tại tỉnh; 

17. Giám đốc Công ty Điện lực Lào Cai; 

18. Tổng Giám đốc Công ty Apatít Việt Nam; 

19. Mời Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Lào Cai; 

20. Mời Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy; 

21. Mời Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh; 

22. Mời Bí thư Tỉnh Đoàn Lào Cai; 

23. Mời Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh; 

24. Mời Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh. 

IV. Ban Thường trực Hội đồng: 

1. Trưởng ban: Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; 

2. Các Phó Trưởng ban: 

2.1. Giám đốc Công an tỉnh; 

2.2. Giám đốc Sở Nội vụ; 

2.3. Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo; 

2.4. Mời Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy; 

2.5. Mời Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy. 

3. Các ủy viên: 

3.1. Phó Chỉ huy trưởng kiêm Tham mưu trưởng, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; 

3.2. Phó Giám đốc Công an tỉnh (phụ trách an ninh); 
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3.3. Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; 

3.4. Giám đốc Sở Tài chính; 

3.5. Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông; 

3.6. Trưởng Ban Dân tộc tỉnh; 

3.7. Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh (theo dõi lĩnh vực Văn xã); 

3.8. Mời Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Lào Cai. 

V. Tổ giúp việc Ban Thường trực: 

1. Phó Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh: Tổ trưởng; 

2. Trưởng Ban Dân quân tự vệ, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; 

3. Trưởng phòng PX01, Công an tỉnh; 

4. Chuyên viên Văn phòng UBND tỉnh (theo dõi công tác GDQP&AN); 

5. Trưởng phòng Công chức - Viên chức, Sở Nội vụ; 

6. Trưởng phòng Tổ chức cán bộ, Ban Tổ chức Tỉnh ủy; 

7. Trưởng phòng Giáo dục Trung học, Sở Giáo dục và Đào tạo. 

Điều 2. Chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng giáo dục quốc 

phòng và an ninh tỉnh Lào Cai: 

1. Tham mưu, đề xuất với Tỉnh ủy, UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện công tác 

giáo dục quốc phòng và an ninh trên địa bàn tỉnh. 

2. Xây dựng kế hoạch, đề án về giáo dục quốc phòng và an ninh trình Chủ 

tịch UBND tỉnh phê duyệt. 

3. Chỉ đạo Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh cấp huyện, cấp xã phối 

hợp với cơ quan, tổ chức liên quan thực hiện công tác giáo dục quốc phòng và an 

ninh theo thẩm quyền. 

4. Chỉ đạo Ban thường trực Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh tỉnh 

chủ trì, phối hợp với Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Sở Nội vụ và các cơ quan, tổ chức liên 

quan giúp Chủ tịch Hội đồng xây dựng kế hoạch bồi dưỡng kiến thức quốc phòng 

và an ninh cho đối tượng 3; chức sắc tôn giáo, nhà hoạt động văn hóa, xã hội, khoa 

học, nghệ thuật trên địa bàn tỉnh hằng năm, trình Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt. 

Chỉ đạo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh xây dựng kế hoạch và tổ chức bồi dưỡng 

kiến thức quốc phòng và an ninh cho các đối tượng theo chức năng, nhiệm vụ. 

5. Phối hợp với các cơ quan, tổ chức liên quan và các địa phương thực hiện 

công tác giáo dục quốc phòng và an ninh theo thẩm quyền. 

6. Có quyền yêu cầu các cơ quan, tổ chức và địa phương cung cấp thông tin 

về giáo dục quốc phòng và an ninh. 

7. Định kỳ 06 tháng, 01 năm hoặc đột xuất báo cáo kết quả giáo dục quốc 

phòng và an ninh với Chủ tịch Hội đồng GD quốc phòng và an ninh Quân khu 2. 
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8. Kiểm tra, sơ kết, tổng kết, khen thưởng; kiến nghị, khiếu nại, tố cáo, xử lý 

vi phạm pháp luật về giáo dục quốc phòng và an ninh trên địa bàn. 

9. Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội đồng được sử dụng con dấu của cơ quan mình 

để chỉ đạo, triển khai thực hiện nhiệm vụ của Hội đồng. Chủ tịch Hội đồng có trách 

nhiệm ban hành Quy chế hoạt động và phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành 

viên và bộ phận giúp việc của Hội đồng. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh là cơ quan 

thường trực của Hội đồng. 

10. Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được cấp có thẩm quyền giao. 

11. Kinh phí hoạt động của Hội đồng do ngân sách địa phương bảo đảm theo 

dự toán hàng năm của tỉnh. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành và thay thế Quyết 

định 4512/QĐ-UBND ngày 10/12/2020 của UBND tỉnh Lào Cai. 

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh, Thủ 

trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan và các cá nhân có tên tại Điều 1 chịu trách 

nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 

Nơi nhận: 
- Hội đồng GDQPAN QK2; 

- TT: TU, HĐND, UBND tỉnh; 

- Các Ban Đảng thuộc Tỉnh ủy; 

- Ủy ban MTTQVN và các đoàn thể tỉnh; 

- Như Điều 3 (QĐ); 

- Công an tỉnh, BCH BĐBP tỉnh, Trung đoàn 254; 

- Các sở, ban, ngành tỉnh; 

- Trường Chính trị tỉnh, Trường CĐLC; 

- Phân hiệu ĐHTN tại tỉnh; 

- Công ty: Apatít Việt Nam, Điện lực Lào Cai; 

- Hội đồng GDQPAN các huyện, thị xã, thành 

phố; 

- Báo Lào Cai, Đài PTTH tỉnh, Cổng TTĐT tỉnh; 

- CVP, PCVP2; 

- Lưu: VT, TH1, NC, VX1. 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 
 

 
Trịnh Xuân Trường 
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