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Kit bACH
T chfrc Hi ngh Tng kt 12 nãm thirc hin
Pháp 1nh Cong nghip quc phông (2008 - 2020)
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Thrc hin Chi thj s 32/CT-TTg ngày 05/8/2020 cüa Thu tisóng ChInh phü
ye vic tong ket 12 nm thçrc hin Pháp 1nh Cong nghip quôc phOng (2008 2020), (viêt tat là Pháp lnh); Quyet djnh so 263 9/QD-BQP ngày 22/8/2020 cüa
B Quôc phOng ye vic ban hành Kê hoach tong kêt 12 nàm thirc hin Pháp 1nh
(2008-2020) và Kê hoach so 4059/KH-BTM ngày 01/9/2020 cüa B Tham muu
Quan khu 5 ye vic tong két 12 näm thçrc hin Pháp 1nh (2008-2020), L1BND
thành phô ban hành ké hoach to chüc Hi nghj tong kêt, nhu sau:
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I. MIJC BICH, YEU CAU
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1. Mc dIch
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Nhm thng kt, dánh giá toàn din kt qua d.t dixçrc trong thc hin Pháp
1nh (2008 - 2020); nEüg hn chê, bat cap, ton tai và nguyen nhân, rcit ra bài
h9c kinh nghim; dê xuât chü truung, giâi pháp nâng cao chat lucmg hiu qua cüa
Cong nghip quôc phOng (viêt tat là CNQP); nhffig ni dung chua phü hop,
thông nhât, dông b giQa Pháp lnh vOi các van bàn quy phm pháp 1ut có lien
quail; nhàm nâng cao chat lucmg, hiu qua cña CNQP trong tlnh hInh mo'i.
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2. Yêu câu
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- Phát huy trách nhim, vai trô tham mu'u và sir pMi hçip cüa các so',
ngành, co quail, don vj có lien quan trong chuân bj ni dung và tiên hành tong kêt
Pháp 1nh;
- Ni dung tng k& phâi barn sat nhQng yêu cu dt ra trong vic trin khai
thi hânh Pháp 1nh dirge xác djnh tai Chi thj so 32/CT-TTg và Kê hoach tong kêt
cüa B Quôc phOng; phàn ành dñng tI.nh hInh thrc tê, phân tIch, dánh giá ket qua
khách quail, toàn din; kern theo so 1iu cii the;
- Sau tng kt kp tho'i d xut nhmg vn d cOn viio'ng mac, hn ch, bt
cp trong thçrc hin Pháp lnh.
II. NO! DUNG
1. Danh giá nhü'ng k& qua dat dugc, nhthig vuâng mac, han ch, bt cap,
lam rO nguyen nhân, rut ra bài hçc kinh nghim trong qua trInh lnh do, chi dao
và t chüc thirc hin Pháp lnh; d xut, kin nghj chü truong, giâi pháp nâng cao
hiu qua quàn l nhà nithc cüa CNQP trong tlnh hInh mâi ('co Phy lyc Dé cwcmg
báo cáo kern theo).
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2. Khen thu&ng các tp the và cá nhân có thành tIch xut sac trong thuc
hin Pháp 1nh.
III. THI GIAN, DIA DIEM
1. Thôi gian: Tun thir 02 cüa tháng 10/2020.
2. Dja dim: Nhà van hóa truyn thng 1irc luçing vii trang thành ph (So'
04 Lê Duán, phzthng Hái Chdu 1, qun Hat C7'zâu, thành phO Dà Náng,).
IV. THANH PIIAN
1. Chü trl: Dti din LanE dao UBND thành ph;
2. Thành phn mri tham dir
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a) Di din các BO, ngành: Quc phông, Cong an, Cong Thucing, K hoach
và Dâu tu, Khoa h9c và Cong ngh, Tài chInE, Tài nguyen và Môi trumg, Phông
Cong nghip và Thuang mai Vit Nam; Tong ciic CNQP, Cic Tài chInh, Cuc k
hoch - Dâu tu, Ciic Quân lirc, Ciic Tác chiên, Vii Pháp ch&'B Quc phông.
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b) Dai din các Ca quan Quân khu: B Tu 1nh Quân khu 5; B Tham mini,
Cic ChInh trj, Ciic H.0 can, Ciic K5 thu.t/Quan khu 5; Phông Quan içrctBô Tham
mu'u/Quân khu 5.
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c) D.i din các co quan, dan vj thânh ph
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- Thuông trirc Thành iiy, Thuô'ng trirc HDND, UBMTTQVN thành pM;
- Các SO': Cong Thuang, K hoach và Du tu, Khoa h9c và Cong nghê, Tâi
chinh, Tài nguyen và Môi tru?Yng, Tu pháp, Van phOng Doàn DBQH, HDND và
UBND thành phô;
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- B Chi huy Quân sir thânh phô, Cong an thành pM, B Chi huy Bô dôi
Biên phOng thành phô và các phông, ban, ca quan, dan vj trirc thuc có lien quan
(do Thu tru&ng các cci quan quyêt djnh, triu tap).
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d) f.i din các Ca s CNQP (nOng cot và dng viên)
- Tng Cong ty Song Thu - Ca s& CNQP nOng ct;
- Cong ty C phn Cao su Dà Nng - Ca s& CNQP dng viên;
- Cong ty TNHIH MTV süa chiia may bay và djch v1i 1c thut hang không
(Na may A32)/ B Tu lnh PhOng không - Không quân;
- Kho

vu

khI - dn!B Chi huy Quân sr thành pM (ca s CNQP dng

viên).
d) Phóng viên, báo dài d và dua tin: Trung tam Phát thanh - Truyn hInh
Quân dOi ti Dà Nng, Dài Phát thanh - Truyên hlnh Dà Nng, Trung tam Tmyn
hmnh Vit Nam ti Dà Nàng, Báo Truyên hlnh Quan khu 5, Báo Dà Nng, Báo
Quân di Nhân dan thuO'ng tri'i t?i Dà Nàng, Chuyên miLc QPTD lrc luang vci
trang thành phô.
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V. KHEN THIXOG
1. DIi ttrçrng
a) T.p th: Các s&, ban, ngành, ca quan, t chirc chInh trj - x hi, doanh
nghip
chirc näng chi dao, tham muu, to chrc thçrc hin Pháp 1nh trên dja bàn
Thành phô.
b)Cánhân
co

- S1 quan, Quân nhan chuyên nghip, cOng nhân viên chüc quc phông ph1ic
vçt trong Quan di Nhân dan Viêt Nam (nhthig dOng chI dâ nghi hiiu nhung có
thành tIch trong thñ gian 12 nàm thc hin Pháp 1nh);
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- Can b, cong chüc, viên chirc, cOng nhân, ngui lao dng thuc các Co
quan, to chirc có chrc nàng nghiên cu, chi d.o và thrc hin nhim vçi CNQP;
- Cong dan không thuc di tuçing trên có cOng lao dóng gop trong qua trInh
thirc hin Pháp lnh.
2. Tiêu chuãn
a) Tp th
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- Co thành tIch xut sic, tiêu biu trong lânh do, chi do, tham mu'u, t
chic thirc hin Pháp 1nh;

Ca
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b)
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- Ni b doàn kt, chap hàrth nghiêm chü trtrang du?mg li cüa Dãng, chfnh
sách và lut pháp cUa Nlha nuâc.
nhan
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- Co thành tIch xut sac, tiêu biu trong lãnh ct.o, chi do, tham muu,
chrc thrc hin Pháp 1nh;
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- Guong mu chp hành chü truong, duOng liM cüa Dàng, chInh sách, pháp
luât cüa Nba nuâc.
3. Hlnh thfrc khen thu'&ng
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Bang khen cüa Chü tjch UBND thành ph Dâ Nng.
4. S lu'911g
a)Tpth:05;
b)Cánhân: 06.
VI. KINH PH! BAO DAM TONG KET
- Kinh phi Hi ngh: Sr ding ngân sách dja phuong nàm 2020.
- Kinh phi khen thithng:Trich tr Qu5 khen thung cUa thành ph&
VII. TO CHC THI)C IIIN
1. Bç Chi huy Quan sir thanh phoA
- Là co quan tham mu'u trirc tMp; chu,n bj báo cáo trung tam, hithng dn các
s&, ban, ngânh, co quan, don vj lien quan chuân bj ni dung tham 1u.n; chuân bj
Hoi trung, dam nhiêrn cong tác to chrc Hi nghj, phi trách cOng tác l tan, hu
can và
diêu kiên can thiêt báo dam to chic Hi nghj.
A

cac
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- Tham miru Chü tjch UBND thành ph quyt djnh thôi gian t chüc Hôi
nghj.
- Tng hçrp danh sách dai biu các B, ngành Trung ixcing tham dir HOi nghi;
phi hçp vâi Van phông Doàn DBQH, HDND và UBND thành phô don tiêp, b trI
nci an, nghi cho dai biêu khách mäi cüa các b, ngành Tmng uang.
- Chü trI, phM hçp vOi S& Ni v11 hi.thng dn xét ch9n cac t.p th& Ca nhân có
thành tIch xuât sac dê nghj Chü tjch UBND thành phô tang Bang khen trong thirc
hin Phá lnh; tong hçip ho sci giri S& Ni vii thâm djnh, trInh Chit tjch UBND
thành phô khen thning.
- Tang hçip k& qua Hi nghj tng k& báo cáo di'ing quy djnh.
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- Dir toán kinh phi báo dam Hi nghj gfri S& Tài chInh thm dnh trinh
UBND thành phô phê duyt.
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2. Vn phông Doin DBQH, HDND và IJBND thinh ph
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- Tham mrni IJBND thành ph ban hành gi.y mri Hi nghj (sau khi cO thOi
gian chInh thirc);
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- Chü trI, pMi hqp vâi B Chi huy Quân slr thành ph th chcrc don tip, b6 trI
noi in, nghi cho dti biêu khách mñ cüa các bQ, ngành Trung ucmg.
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3. S&Nivi

12

:3

Ph& hçp vâi B Clii huy Quan sr thành phé xét chçn, th.m dinh va d nghi
Chü tjch UBND thãnh phô khen thuOng các tp the và cá nhan có thành tIch trong
to chirc thirc hin Pháp 1nh theo quy dnh.
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4. Các s&, ngành, c quan, don vj có lien quan
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- Xây dirng báo cáo tang kt 12 nãm th'rc hin Pháp lnh CNQP theo d
cuong kern theo (Phy lye 1,), chuân bj, ni dung tharn 1un phát biêu tai Hi nghi
(Phy lye 2).
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- Ni dung báo cáo và phát biu tharn lun giri v B Chi huy Quãn slr thành
phô, kern theo file rnêrn qua Plthng K9 thuut/B3 CHQS thành phô (aYe Manh
0973.514.129) truóc ngày 19/9/2020.
Nh.n du'oc Kê hoch nay, yêu câu các Co quan, don vj có lien quan t chcrc
thirc hiên./.
Noi n/i un:
- Bt Quôc phOng (dê b/c);
- BTL Quan khu 5 (c1 b/c);
- Thir?mg trirc Thành üy (d b/c);
- ThrOng trrc HDND TP (dO b/c);
- UBND TP (dO b/c);
- UBMTTQVN TP;
- Các s, nganh;
- TCT Song Thu/TCCNQP, Nhà may A32/BTL
PK-.KQ; CTCP Cao su DN;
- Lu'u: VT, NCPC, BCHQSTP.

Hu'nh Dfrc Tho'

Phu 1c 1
D CTXO'NG BAO CÁO TONG KET 12 NAM THJC HIW
PHAP LNH CONG NGHIP QUOC PHONG
Phan thu' nhat
Dc DIEM T!NH H!NH LIEN QUAN
Nêu khái quát nhüng dc dim tInh hInh cüa B, dja phixcing, ca quan dn vj;
thuan 1çi, khó khàn lien quan den vic th?c hin Pháp 1nh.
Phn thfr hai
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TONG KET THUC HIN PHAP LWH
I. KET QUA TO CHC THIXC HIN PHAP LWH
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1. Cong tác länli do, chi do; Cong tác tuyên truyn, ph bin, quán trit,
huóng dn, kiêm tra thirc hin Pháp lnh và cac van bàn huàng dan thi hành Pháp
lnh (Các Sà: C6ng Thu'ong, Kê hoach và Dáu tu, Khoa hQc và COng ngh, Tat
chInh, Tat nguyen và Môt tricthig, Tu'pháp,' Bç5 Ciii huy Quán sy thành phô, Cong
an thành phO, Bç5 Chi huy Bç5 dç5i Biên phOng thành phO; TOng Cong ty SOng Thu;
ông ty Co phán Cao su Dà Náng).
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2. Cong tác tham mìxu, d xut ban hành các van bàn quy phm pháp lut
quy djnh chi tiêt, hu'âng dan thi hành Pháp lnh cüa các B, ngành Trung uang,
chInE quyên dja phu'cing vái vai trô là cc quan chi'rc nàng quàn l nhà nuó'c ye
CNQP dông thai trçrc tiêp quàn l, diêu hành các ca s& CNQP thuOc quyên, dóng
quân tren dja bàn (Các SO': Công Thu'o'ng, Kê hogch và Ddu tu, Khoa hQc và Cong
ngh, Tat chInh, Tat nguyen và Môt tru'O'ng, Twpháp, Bô Chi huy Quán sy' thành
phO, COng an thành phO, B5 Ciii huy B5 dç5t Bien phOng thành phO).
3 Thrc hiên nhiêm vu, quyên han, pham vi trach nhiêm, môi quan he phôi hap
cüa cácB, ngành, Uy ban nhân dan cap tinh, thành phô có lien quan den xây dmg và
phát triên CNQP trong thirc hin các nOi dung quân l nhà nuâc ye CNQP ('C'ác SO':
Cong Thuv'ng, Ké hoach và Dáu tic, Khoa hQc và Cong nghç, Tat chInh, Tat
nguyen và Môt tru'àng, Tic pháp; B5 Chi huy Quán szc thành phO, Cong an thành
phô, B5 Ciii huy Bç5 dç5i Biên phOng thànhphO).
4. Thirc hin các nguyen t.c trong xay dirng và phát trin CNQP (Các SO':
Cong Thu'oi'zg, Kê hoqch và Dáu tic, Khoa hQc và COng ngh, Tat chInh, Tat
nguyen va Môt tru'O'ng, Tic pháp; Bç5 Chi huy Quán sc thành phO, COng an thành
phO, Bç3 Ciii huy Bç5 dç31 Biên phOng thànhphô).
5. Thirc hin các ni dung hi nhp quc t và nâng cao nàng lirc canh tranh
cüa CNQP trong Co ché thj trix&ng (Các SO': COng Thuvng, Kê hoQch và Dáu tic,
Khoa hQc và Cong ngh, TàtchInh, Tat nguyenva Môt tricOiig, Tic pháp; TOng
C'ông ty Song Thu; C'Ong ty CO phán Cao su Dà Náng,).
6. To chirc, quânl va hot dng cüa các co s& CNQP (nong cot và dng
vien); quy hoch the bô trI chien lixc cüa CNQP trên các dja bàn länh thô; Ca che
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dt hang quôc phông (Các Sá. Cong Thwcmg, Ké hogch và Dáu tw, Khoa hQc và
Cong ngh, Tài chInh, Tài nguyen và MOi trzt&ng, Twpháp; Bó Oil huy Quansw
thành phá, COng an thành phO, Bó Oil huy Bô d(3i Biên phOng thành phO, Tong
Cong ty SOng Thu; COng ty COphán Cao su Dà Náng).
7. Tng h9p thirc hin cong tác 1p quy hoach, k hoch, chuo'ng trInh, dr an
du tii v xây d'trng và phát triên CNQP; quân 1, sCr ding nguôn von dâu tu phát
trin CNQP; nhp khauvà dir trü 4t tu' k5 thu.t cho CNQP (Các SO': COng
Thuv'ng, Ké hoçwh và Dáu tu, Khoa hQc và COng ngh, Tài chInh, Tài nguyen và
MOi trzth7zg, Tu'pháp).
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8. Thirc hin nghiên cru, thit k san xu.t, s1ra chta VKTBKT phiic v1i cong
tác hun 1uyn và sn sang chiên dâu cüa các LLVT; dánh giá hiu qua k& hçp
quc phông vâi kinh tO, kinh tO vó'i quôc phông trong linh vrc CNQP (Các SO':
COng Thu'o'ng, ice hogch và Dáu tu', Khoa hQc và COng ngh, Tài chInh, Bó C1h1
huy Quan sr thành phO, COng an thành phO, Bô Oil huy Bô doi Biên phOng thành
phd; TOng Cóng ty SOng Thu; COng ty COphán Cao su Dà Nang).
9. Tng hçip, dánh giá co' c.u, cht hxcmg, s lixqng nhân lixc ti các ccj s
CNQP; cOng tác dào to nguôn nhân igrc phc vçi cho CNQP ('Các Sà. COng
Thuv'ng, B5 Oil huy Quânsy' thành phô, COng an thành phO, Bô Chi huy B5 d5i
Bien phOng thành phO; TOng COng ty Song Thu; Cong ty CO phán C'ao su Dà
Náng).
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10. Thirc hin cong tác quàn 1, 1p quy hoch, k hoach sir diing dt phuc vu
xây dirng và phát triOn CNQP; cOng tác nghiOn cü'u khoa hçc, phát triên và chuyn
giao cong ngh phic vi CNQP ('Các SO': COng Thu'cing, Ké hoach và Ddii tu, Khoa
hQc va C'Ong ngh, Tat nguyen và Môt tru'O'ng; TOng C1Ong ty SOng Thu; C'Ong ty
CO phân Cao sit Dà Náng).
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11. Thuc hiên các ch d, chInh sách cüa Nba nuOc d& vi các co' si CNQP
nông cot và Ca sâ dng viOn cong nghip và dôi vâi to chirc, Ca nhãn tham gia hoat
dng CNQP ('C'ác SO': COng Thuv'ng, Kê hogch và Dáu tu, Khoa hQc và C1Ong
ngh, Tat chInh, Tat nguyen và Môt trirthig, Twpháp; B3 ChI huy Quán szr thành
phO, COng an thành phO, B5 Oil huy Bç3 d5i Biên phOng thành phO, TOng COng ty
SOng Thu, COng ty COphán Cao su Dà Nàng).
12. Mi quan h, tMng nht giCa Pháp 1nh vâi các 1ut và van bàn pháp i
khác Co liOn quan (HiOn pháp, LuQt Quoc phOng sira dOi, Lut Cong an than dan;
Lut Doanh nghip; Lu.t Dâu tur công; Lut Ngân sách nhà nu&c; Lu.t Quàn 1, sü
diing vu khI, 4t lieu nO và cong c1i ho trcl; Lut S& hCru trI tu s1ra dôi; Lut Quy
hoach; Lust Quan nhân chuyOn nghip, cong nhân và viên chrc quôc phong...)
(C'ác SO'. COng Thu'o'ng, Ké hooch và Dáu hr. K/wa hQc và COng ngh, Tat chInh,
Tat nguyen va Môt tru'Ong, Tu' pháp, B Oil huy Quán sy' thanh phO, Cong an
thành phO, B Oil huy B di Bien phOng thành phO; Tong Cóng ty SOng Thu,
COng ty COphán Cao su Dà Náng).
III. NHIN XET, DANH GIA
1.Tfudiêm
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2. Tn tai, hn ch và nguyen nhân
3. Dánh giá chung và môt s vn d rut ra sau 12 näm th?c hin Pháp 1nh
IV. PHIXO'NG HTIONG, NHIM VU VA GIAI PHAP THI)C HIN PHAP
LNH TRONG THO'I ClAN TOI
1. Phu'o'ng hiró'ng, nhim vii
Phuang huàng, nhim vçi tip tiic thirc hin Pháp 1nh vâ các van bàn hii&ng
dn thirc hiên.
2. Mt s bin pháp chñ yu
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D xut mt s giãi pháp nâng cao hiu qua hoat dng cüa côngtác xây dirng
và phát triên CNQP trong tlnh hInh mói; xây dirng, hoàn thin h thông pháp 1ut
ye CNQP dam bão hqp hiên, thông nhât, phü hçip vói các van bàn pháp 1ut hin
hành, dam üng yêu cau, nhim v11 trong giai do.n mói.
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MEN NGH!, BE XUAT
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- Kin nghi d& vó'i Dàng, Nba nuóc, ChInh phü, B Quc phông và các B,
ngành lien quan tiêp tiic quan tam, u'u tiên xay dimg và phát triên CNQP dáp üng
yêu câu, nhim vii trong giai don mâi.
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- M& quan h ph& h?p cüa các B, ngành, dja phrnmg và B Qu6c phông
trong thçrc hin qun 1 nhà nuóc ye CNQP.
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- T chu'c hoat dng CNQP; quy hoach, k hoach xay dçrng và phát trMn
CNQP; Dâu tix, bào dam cho CNQP và các chInh sách can thiêt cho CNQP.
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- Quãn 1 nba n'tthc di vâi CNQP vâ trách nhiêm cüa cac B, ngành, Uy ban
nhan dan tinh, thành phô có lien quan, các Doanh nghip nhà nuâc và các dan vj
quân di.
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- Nlhüng ni dung hoàn thin pháp lut v Pháp lnh CNQP (nghien ciru, d
xuât xây dirng Dt,r an Lut CNQP nhàm thay the Pháp lnh)./.
* Ghi chui: D bào dam ni dung tng hçTp báo cáo có cht luçmg: D nghj
lnh dao cac s&, ngành triên khai sóm ni dung tong hçp báo cáo theo de ciiang dê
glri ye B CHQS thành phô xây dirng hoàn chinh Báo cáo tong ket 12 nàm thirc
hin Pháp 1nh dt ducc mc dIch, yêu cau theo tinh than chi dao cüa ChInh phü,
B Quôc phông, B Tu 1nh Quân khu 5 và Uy ban Nhân dan thành phô.I.
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Phu luc 2
PHAN CONG PHAT BIEU KIEN TRONG HOT NGHJ TONG KET
12 NAM THC HIN PHAP LNH CONG NGHIP QTJOC PHONG
1. S& Cong thu'o'ng: Nêu bt cong tác tham mi.ru, d xu.t ban hành các van
bàn quy phm pháp luat quy djnh chi tiêt, hu&ng dn thi hành Pháp 1nh cho
UBND Thành phô. Nhüng kêt qua nôi bt qua 12 näm thirc hin Pháp 1nh Cong
nghip Quoc phông (2008 - 2020). Nliffiig kinh nghim, thirc tiên düc ri'it ra trong
qua trInh xây dirng nén CNQP cüa Thành phô giai doan 2008 - 2020.
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2. S& Kê hoch & Du tir: Nhüng k& qua dt duçc v cOng tác tham muu,
dê xuât cho UBNID Thành phô qua 12 nàm thçrc hin Pháp 1nh Cong nghip Quoc
phông (2008 - 2020). Nhüng vucng mac, khó khAn trong qua trinh to chüc triên
khai th'rc hin Pháp lenh. Nguyen nhan, bài h9c kinh nghim.
3. S& Khoa hçc & Cong ngh: Phân tIch, lam rô các giài pháp trin khai thirc
hin có hiu qua milc tiêu nghiên ciru khoa h9c, phát triên và chuyên giao cong
ngh phiic vçt CNQP. Nguyen nhân, bài hçc kinh nghim.
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4. S& Tãi nguyen & Môi trithng: Nhftng k& qua ni bt trong vic tham
muii cho UBND thành phô thirc hin vic quy hoach the bô trI chiên luçic cüa các
ca s CNQP trên dja bàn Thành phô. Nlhüng vung mac, khó khàn trong qua trInh
to chüc triên khai thrc hin Pháp 1nh. Nguyen nhan, bài h9c kinh nghim.
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5. B CHQS thành phô Ba Nng: Kêt qua cong tác to chirc, quàn l và hoat
dng cüa các Co s& dng viên cOng nghip trên da bàn Thành phô giai doan 2008 2020. Bài h9c kinh nghim và dé xuât các giài pháp xây drng nên CNQP cüa
Thành phô trong thi gian tó'i.
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6. Cong an thành ph Ba Nng: Phàn tIch, lam rô các giài pháp trin khai
thrc hin có hiu qua m1c tiêu nghiên cü'u, thiêt kê san xuât, si:ra chfta VKTBKT
phiic VI1 cong tác bão dam an ninh, tr.t tir, an toàn xâ hi và trân áp ti phm.
Nguyen nhân, bài h9c kinh nghim.
7. Tng Cong ty Song Thu/T6ng cijc CNQP: K& qua trin khai thirc hin
Pháp 1nh (2008 - 2020). Bài h9c kinh nghim trong vic lânh dao, chi buy và t
chüc thirc hiên.
8. Cong ty C phn Cao su Ba Nng: Kt qua thiic hin nhim vil dng viên
cOng nghip. Bài h9c kinh nghim trong vic lânh dao, chi huy và tO chirc thirc
hin./.

