
 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN IA H’DRAI 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số:       /QĐ-UBND       Ia H’Drai, ngày      tháng 3 năm 2021 

 

                                                 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc kiện toàn Hội đồng Giáo dục 

quốc phòng và an ninh huyện Ia H’Drai 

 
 

  ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN IA H’DRAI 

 

 Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương năm 2015 và Luật sửa đổi, bổ 

sung một số điều Luật tổ chức chính phủ và Luật tổ chức chính quyền địa phương 

năm 2019; 

Căn cứ Luật giáo dục quốc phòng và an ninh năm 2013; 

Căn cứ Quyết định số 2419/QĐ-TTg ngày 12/12/2013 của Thủ tướng Chính 

phủ về 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 Quyết định số 21/QĐ-UBND ngày 08/01/2021 của Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân tỉnh về việc kiện toàn Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh tỉnh 

Kon Tum. 

 Xét đề nghị của Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy Quân sự huyện tại Tờ trình số 

158/TTr-BCH ngày 04/3/2021; đề nghị của Trưởng Cơ quan Tổ chức - Nội vụ tại 

Tờ trình số 88/TTr-CQTCNV ngày 09/3/2021. 

QUYẾT ĐỊNH: 

 Điều 1. Kiện toàn Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh huyện Ia 

H’Drai (gọi tắt là Hội đồng), thành phần gồm: 

1. Chủ tịch Hội đồng: Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện phụ trách lĩnh 

vực văn hóa - xã hội.  

2. Các phó Chủ tịch Hội đồng:  

- Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân huyện, Phó Chủ tịch thường trực. 

 - Trưởng Công an huyện. 

 - Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo. 

 - Trưởng Cơ quan Tổ chức - Nội vụ.  

3. Các Ủy viên Hội đồng 

(1) Ban Chỉ huy quân sự huyện: Chính trị viên; Phó Chỉ huy trưởng - Tham 

mưu trưởng; Chính trị viên phó kiêm Chủ nhiệm Chính trị; Phó Tham mưu trưởng; 
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Trợ lý chính trị phụ trách công tác Tuyên huấn; Trợ lý Dân quân tự vệ; Nhân viên 

Tài chính; 

(2) Công an huyện: Phó trưởng Công an phụ trách công tác xây dựng lực 

lượng.   

(3) Đại diện lãnh đạo: Văn phòng Huyện ủy-HĐND-UBND huyện; Cơ quan 

Ủy ban Kiểm tra - Thanh tra huyện; phòng Tài chính-Kế hoạch; phòng Kinh tế-Hạ 

tầng; phòng Lao động - Thương binh và Xã hội; Cơ quan Tổ chức - Nội vụ (Phó 

phụ trách lĩnh vực Nội vụ); Trung tâm Văn hóa - Thể thao - Du lịch và Truyền 

thông; Đồn trưởng các Đồn Biên phòng trên địa bàn huyện; Hiệu trưởng Phân hiệu 

Trường Phổ thông DTNT tỉnh tại huyện Ia H’Drai. 

(4) Chủ tịch Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh 3 xã. 

 (5) Ủy ban nhân dân huyện mời các đại diện lãnh đạo các đơn vị tham gia 

với tư cách là Ủy viên: Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt nam huyện; Ban Tuyên giáo 

Huyện ủy; Hội Cựu Chiến binh huyện; Hội Liên hiệp phụ nữ huyện; Huyện đoàn; 

Hội Nông dân huyện; Liên đoàn Lao động huyện, Trung tâm chính trị huyện. 

4. Ban Thường trực Hội đồng giáo dục quốc phòng và an ninh huyện gồm: 

a. Trưởng ban: Chỉ huy trưởng Ban CHQS huyện. 

b. Các Phó Trưởng ban gồm: 

- Phó Chỉ huy trưởng kiêm Tham mưu trưởng Ban CHQS huyện, Phó 

Trưởng ban Thường trực. 

- Phó Trưởng Công an huyện. 

- Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo. 

- Trưởng Cơ quan Tổ chức - Nội vụ.   

c. Các ủy viên: 

- Ban Chỉ huy quân sự huyện, gồm: Chính trị viên phó kiêm Chủ nhiệm 

Chính trị; Phó Tham mưu trưởng; Trợ lý chính trị phụ trách công tác Tuyên huấn; 

Trợ lý Dân quân tự vệ; Nhân viên Tài chính. 

- Đại diện lãnh đạo: Văn phòng Huyện ủy - HĐND - UBND huyện; phòng 

Lao động - Thương binh và Xã hội; phòng Tài chính - Kế hoạch; Trung tâm Văn 

hóa - Thể thao - Du lịch và Truyền thông. 

- Mời lãnh đạo các đơn vị tham gia Ban Thường trực Hội đồng Giáo dục 

quốc phòng và an ninh huyện với tư cách là Ủy viên: Ban Tuyên giáo Huyện ủy; 

Cơ quan Ủy ban Kiểm tra - Thanh tra (Phó Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra). 

Điều 2. Tổ chức hoạt động 

1. Chủ tịch Hội đồng được sử dụng con dấu của Ủy ban nhân dân huyện, các 

phó Chủ tịch Hội đồng và Trưởng (hoặc Phó) Ban Thường trực Hội đồng được sử 

dụng con dấu của cơ quan, đơn vị mình trong quá trình triển khai, thực hiện nhiệm 

vụ và liên hệ công tác. 
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 2. Trụ sở Hội đồng đặt tại Ban Chỉ huy Quân sự huyện và Cơ quan Thường 

trực Hội đồng là Ban Chỉ huy Quân sự huyện. 

 3. Chủ tịch Hội đồng ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng, Quy định 

chức năng, nhiệm vụ của Ban Thường trực Hội đồng và Cơ quan Thường trực Hội 

đồng giáo dục quốc phòng và an ninh huyện.    

Điều 3. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng Giáo dục quốc 

phòng và an ninh huyện thực hiện theo Điều 5, Quyết định số 2419/QĐ-TTg ngày 

12 tháng 12 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ về 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.  

Điều 4. Chánh Văn phòng Huyện ủy - HĐND - UBND huyện, Trưởng Cơ 

quan Tổ chức - Nội vụ huyện, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự huyện, Thủ 

trưởng các cơ quan, đơn vị có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định 

này. 

Quyết định này thay thế Quyết định số 817/QĐ-UBND ngày 17/12/2018 của 

Ủy ban nhân dân huyện./.   

 
Nơi nhận:                                                                                                                                                              
- Như Điều 4;                                                                                    

- Hội đồng GDQPAN tỉnh Kon Tum (b/c); 

- Thường trực Huyện ủy (b/c); 

- Thường trực HĐND huyện (b/c); 

- Chủ tịch, PCT UBND huyện; 

- Văn phòng HU-HĐND-UBND huyện; 

- Cơ quan Tổ chức-nội vụ; 

- UBND các xã; 

- Ban Chỉ huy Quân sự các xã; 

- Hội đồng GDQPAN các xã; 

- Các Đồn biên phòng; 

- Lưu: VT- LT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Võ Anh Tuấn 
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