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             Phượng Kỳ, ngày      tháng     năm 2023

QUYẾT ĐỊNH
Kiện toàn Hội đồng giáo dục quốc phòng và an ninh Xã Phượng Kỳ

ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ PHƯỢNG KỲ
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;
Căn cứ Luật giáo dục quốc phòng và an ninh số 30/2013/QH13 ngày 

19/6/2013; Nghị định số 01/VBHN-BQP ngày 08/02/2021 của Bộ Quốc phòng về 
quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật giáo dục quốc phòng và an ninh;

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;

Theo đề nghị của Chỉ huy trưởng Ban CHQS xã.
QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Hội đồng giáo dục quốc phòng và an ninh xã gồm: 
1. Chủ tịch Hội đồng: Đồng chí Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân xã.
2. Các Phó Chủ tịch Hội đồng:
- Đồng chí Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự xã - Phó Chủ tịch Thường trực;
- Đồng chí Trưởng công an xã;
- Mời Đồng chí Chính trị viên Ban Chỉ huy quân sự xã.
3. Các ủy viên Hội đồng: 
- Công chức Văn phòng UBND xã;
- Công chức Tư pháp - Hộ tịch xã;
- Công chức Văn hóa - Xã hội xã;
- Công chức Tài chính - Kế toán xã;
- Đồng chí Phó CHT Ban CHQS xã;
- Đồng chí Phó trưởng Công an xã;
- Đồng chí Hiệu trưởng trường Trung học cơ sở xã;
- Đồng chí Hiệu trưởng trường tiểu học xã;



* Mời các đồng chí tham gia Hội đồng giáo dục quốc phòng và an ninh xã:
- Đồng chí Chủ tịch UBMTTQVN xã;
- Đồng chí Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã;
- Đồng chí Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ xã;
- Đồng chí Chủ tịch Hội Nông dân xã;
- Đồng chí Bí thư Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh xã.
4. Chủ tịch Hội đồng giáo dục quốc phòng và an ninh xã được sử dụng con 

dấu của Ủy ban nhân dân xã, các Phó Chủ tịch Hội đồng giáo dục quốc phòng và an 
ninh xã được sử dụng con dấu của cơ quan mình.

5. Trụ sở Hội đồng giáo dục quốc phòng và an ninh xã đặt tại Ủy ban nhân dân 
xã, cơ quan Thường trực Hội đồng giáo dục quốc phòng vàn an ninh xã là Ban Chỉ 
huy quân sự xã.

6. Chủ tịch Hội đồng giáo dục quốc phòng và an ninh xã ban hành quy chế 
hoạt động của Hội đồng; quy định chức năng, nhiệm vụ của từng thành viên Hội 
đồng; cơ quan Thường trực Hội đồng giáo dục quốc phòng và an ninh xã.

Điều 2. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng giáo dục quốc phòng 
an ninh xã

1. Tham mưu, tư vấn, giúp Đảng ủy, Ủy ban nhân dân xã chỉ đạo thực hiện 
nhiệm vụ giáo dục quốc phòng và an ninh trên địa bàn xã.

2. Xây dựng kế hoạch giáo dục quốc phòng và an ninh trình Ủy ban nhân dân 
và Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã phê duyệt.

3. Chỉ đạo cơ quan Thường trực Hội đồng giáo dục quốc phòng và an ninh xây 
dựng kế hoạch, tổ chức bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho đối tượng 4 
hằng năm theo thẩm quyền.

4. Kiểm tra, sơ kết, tổng kết, khen thưởng; kiến nghị, giải quyết, khiếu nại, tố 
cáo, xử lý vi phạm pháp luật về giáo dục quốc phòng và an ninh.

5. Định kỳ 6 tháng, 01 năm hoặc đột xuất báo cáo kết quả giáo dục quốc 
phòng và an ninh với Đảng ủy, Ủy ban nhân dân xã và Hội đồng giáo dục quốc 
phòng và an ninh huyện.

6. Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được cấp có thẩm quyền giao.
Điều 3. Kinh phí hoạt động của Hội đồng giáo dục quốc phòng và an ninh xã 

do ngân sách địa phương bảo đảm, theo dự toán hằng năm của Ban Chỉ huy quân sự 
xã được Chủ tịch UBND xã phê duyệt.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký, thay thế các quyết định có 
liên quan trước đây do chủ tịch UBND xã ký quyết định ban hành.



Điều 5. Chủ tịch Hội đồng giáo dục quốc phòng - an ninh xã và các thành 
phần nêu tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận: 
- Chủ tịch HĐ GDQPAN huyện;     để báo cáo
- Ban CHQS huyện;
- TT ĐU, TT HĐND, lãnh đạo UBND xã;
- Thành viên Hội đồng GDQP xã;
- Lưu VP.

CHỦ TỊCH

Tấn Văn Duẩn



DANH SÁCH
Thành lập Hội đồng giáo dục quốc phòng - an ninh 

(Kèm theo Quyết định số        /QD-UBND ngày       tháng       năm 2023 
của Uỷ ban nhân dân xã Phượng Kỳ)

      
Số 
TT Họ và tên Năm 

sinh Chức vụ Ghi chú

          Chủ tịch Hội đồng
1 Vũ Xuân Thiệp 1982 Phó chủ tịch UBND xã

          Các Phó chủ tịch Hội đồng
1 Hoàng Thanh Trụ 1971 CHT Ban CHQS xã
2 Phạm Văn Nhật 1983 Trưởng Công an xã
3 Phạm Hải Phú 1971 Chính trị viên Ban CHQS xã (Mời)

          Các Uỷ viên Hội đồng
1 Đỗ Thị Hiền 1988 Công chức Văn phòng – TK xã
2 Phạm Thị Hường 1985 Công chức Tư pháp - Hộ tịch xã
3 Phạm Thị Hoài 1987 Công chức Văn hóa - Xã Hội xã
4 Nguyễn Ngọc Lừng 1980 Công chức Tài chính – KT xã
5 Nguyễn Hữu Ngọc 1989 Phó CHTBan CHQS xã
6 Nguyễn Duy Hiển 1988 Phó công an xã
7 Nguyễn Minh Tuân 1975 Hiệu trưởng Trường THCS xã
8 Đặng Hiếu Nghĩa 1975 Hiệu trưởng TrườngTiểu học xã

          Mời các đồng chí tham gia Hội đồng GDQP AN
1 Vũ Ngọc Bắc 1964 Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc xã
2 Phạm Khắc Mến 1960 Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã
3 Nguyễn Thị Phương 1974 Chủ tịch HộiLiên hiệp phụ nữ xã
4 Vũ Mạnh Hưng 1986 Chủ tịch Hội nông dân xã
5 Ngô Thị Tuân 1991 Bí thư Đoàn thanh niên xã
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