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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

Dầu Tiếng, ngày     tháng        năm 2020 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc kiện toàn Hội đồng giáo dục  

Quốc phòng và An ninh huyện Dầu Tiếng  

 

 ỦY BAN NHÂN DÂN 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; 

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức chính phủ và 

Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

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

Căn cứ Hướng dẫn số 72/HD-BCH ngày 03/4/2014 của Bộ CHQS tỉnh 

Bình Dương về việc hướng dẫn cơ cấu, thành phần Hội đồng Giáo dục Quốc 

phòng và An ninh cấp huyện và cấp xã; 

Xét Tờ trình số ……./TTr-QS ngày ……… tháng ………… năm 2020 của 

Chỉ huy trưởng Ban CHQS huyện., 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Kiện toàn Hội đồng Giáo dục Quốc phòng và An ninh huyện Dầu 

Tiếng gồm các ông (bà) có tên và giữ chức vụ sau: 

1.  Phó Chủ tịch UBND huyện – Chủ tịch Hội đồng GDQP&AN. 

2. Ông Lê Danh Tới – Chỉ huy trưởng Ban CHQS huyện – Phó Chủ tịch 

Thường trực. 

3. Mời ông Nguyễn Minh Châu – Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy – Phó 

Chủ tịch Hội đồng. 

4. Ông Đào Tấn Mật – Chính trị viên Ban CHQS huyện – Phó Chủ tịch 

Hội đồng. 

5. Ông Võ Minh Châu – Trưởng Công an huyện – Phó Chủ tịch Hội đồng. 

6. Ông Tạ Tấn Tuấn – Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện – Phó 

Chủ tịch Hội đồng. 

Và các Ủy viên: 

7. Phó Chỉ huy trưởng/Tham mưu trưởng/Ban CHQS huyện  

8. Chính trị viên phó/Ban CHQS huyện. 



9. Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện. 

10. Trưởng Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện. 

11. Trưởng Phòng Nội vụ huyện. 

12. Trưởng Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội. 

13. Chánh Văn phòng HĐND-UBND huyện. 

14. Trưởng Phòng Tư pháp. 

15. Giám đốc Trung tâm Văn hóa – Thông tin và Thể thao - Trưởng Đài 

Truyền thanh huyện. 

16. Phó Tham mưu trưởng/Ban CHQS huyện.  

17. Tiểu đoàn trưởng /dBB62 DBĐV - Ban CHQS huyện.  

18. Trợ lý Chính trị/Ban CHQS huyện.  

Mời các ông (bà) giữ chức vụ sau tham gia Ủy viên: 

20. Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy. 

21. Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam huyện. 

22. Bí thư Huyện đoàn. 

23. Chủ tịch Hội Cựu chiến binh huyện. 

Điều 2. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng Giáo dục Quốc 

phòng và An ninh huyện. 

1. Chịu trách nhiệm trước Ban Thường vụ Huyện ủy, UBND huyện và 

Hội đồng giáo dục quốc phòng và an ninh tỉnh về việc triển khai thực hiện công 

tác giáo dục quốc phòng và an ninh trên địa bàn huyện. 

2. Tham mưu UBND huyện triển khai thực hiện các nhiệm vụ theo chỉ 

đạo của Hội đồng giáo dục Quốc phòng và an ninh tỉnh và đề xuất các vấn đề 

liên quan đến việc triển khai thực hiện nhiệm vụ giáo dục quốc phòng và an ninh 

trên địa bàn huyện. 

3. Chỉ đạo Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh cấp xã về công tác 

giáo dục quốc phòng và an ninh trên địa bàn, thực hiện giáo dục quốc phòng và 

an ninh theo phân cấp. 

4. Chỉ đạo công tác giáo dục quốc phòng và an ninh, làm tốt công tác phối 

hợp với các ban, ngành, đoàn thể liên quan; xây dựng kế hoạch, chương trình 

bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho đối tượng 4 cấp huyện. 



5. Phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành, đoàn thể huyện tuyên truyền, vận 

động quần chúng nhân dân tham gia thực hiện nhiệm vụ giáo dục quốc phòng và 

an ninh và chương trình giáo dục quốc phòng và an ninh theo thẩm quyền. 

6. Có quyền yêu cầu các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể địa phương cung 

cấp thông tin về giáo dục quốc phòng và an ninh. 

7. Định kỳ 6 tháng, 1 năm hoặc đột xuất báo cáo kết quả hoạt động giáo 

dục quốc phòng và an ninh với Hội đồng giáo dục quốc phòng và an ninh tỉnh 

theo quy định. 

8. 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 huyện. 

Điều 3. Hàng năm, cơ quan Thường trực Hội đồng – Ban CHQS huyện 

lập dự toán kinh phí hoạt động của Hội đồng gửi Phòng Tài chính và Kế hoạch 

thẩm định. Phòng Tài chính và Kế hoạch căn cứ vào khả năng cân đối ngân 

sách, tham mưu UBND huyện xem xét, quyết định. 

Điều 4. Chánh văn phòng HĐND – UBND huyện, Chỉ huy trưởng Ban 

CHQS huyện, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan, Chủ tịch UBND các 

xã, thị trấn và các ông, bà có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định 

này, kể từ ngày ký. 

Quyết định này thay thế Quyết định số 199/QĐ-UBND ngày 16 tháng 4 

năm 2019 của UBND huyện Dầu Tiếng./. 

 

Nơi nhận: 
- Hội đồng GDQP&AN tỉnh; 

- TT.HU, TT.HĐND; 

- Thành viên Hội đồng GDQP&AN huyện; 

- Như Điều 4; 

- LĐVP, CV; 

- Lưu: VT. 

 

TM. ỦY BAN NHÂN HUYỆN 

CHỦ TỊCH 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 


