UBND THỊ XÃ TỪ SƠN
HỘI ĐỒNG GDQP&AN
Số: 639/HĐ-CQTTr

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Từ Sơn, ngày 07 tháng 10 năm 2021

V/v khảo sát, thống kê các
đối tượng quy định bồi dưỡng
KTQP&AN năm 2022

Kính gửi:
- Hội đồng GDQP&AN các phường;
- Các phòng, ban, ngành đoàn thể thị xã;
- Công an thị xã Từ Sơn;
Căn cứ Nghị định số 13/2014/NĐ-CP ngày 25/02/2014 của Chính phủ; Nghị
dịnh số 139/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 của Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số
điều của Nghị định số 13/2014/NĐ-CP ngày 25/02/2014 của Chính phủ quy định
chi tiết và biện pháp thi hành Luật Giáo dục quốc phòng và an ninh;
Thực hiện Công văn số 205/HĐ-CQTTr ngày 28/9/2021 của Hội đồng
GDQP&AN tỉnh Bắc Ninh về việc khảo sát, thống kê đối tượng quy định bồi
dưỡng KTQP&AN năm 2022.
Để nắm chắc số lượng cán bộ ở các cơ quan, đơn vị chưa bồi dưỡng
KTQP&AN làm cơ sở tham mưu cử cán bộ đi bồi dưỡng và xây dựng kế hoạch
tổ chức bồi dưỡng KTQP&AN cho các đối tượng năm 2022. Hội đồng
GDQP&AN thị xã đề nghị Hội đồng GDQP&AN các phường, các phòng, ban,
ngành đoàn thể thị xã, công an thị xã, cơ quan, đơn vị tổ chức khảo sát, tổng hợp
số lượng các đối tượng trong diện bồi dưỡng KTQP&AN, nhưng chưa qua bồi
dưỡng (có mẫu kèm theo).
1. Đối tượng trong cơ quan, tổ chức của Nhà nước, tổ chức chính trị, tổ
chức chính trị - xã hội.
a) Đối tượng 2:
Cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý; cán bộ lãnh đạo, quản
lý cấp cục, vụ, viện và tương đương thuộc cơ quan, tổ chức của Nhà nước, tổ
chức chính trị, tổ chức chính trị-xã hội, doanh nghiệp Nhà nước có trụ sở trên
địa bàn thị xã; Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh.
b) Đối tượng 3:
Cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Thị ủy quản lý; Đại biểu Hội đồng
nhân dân thị xã; cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp phòng và tương đương thuộc cơ
quan, tổ chức của Nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị-xã hội của tỉnh,
của Trung ương có trụ sở trên địa bàn thị xã.
c) Đối tượng 4:
Cán bộ, công chức, viên chức quản lý, đảng viên Đảng Cộng sản Việt
Nam trong cơ quan, tổ chức thuộc thị xã, đại biểu Hội đồng nhân dân phường.
Cán bộ, công chức, những người hoạt động không chuyên trách ở phường;
Trưởng các khu phố; trưởng các đoàn thể ở khu phố; đảng viên ĐCSVN ở các
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khu phố. Cán bộ công chức, viên chức quản lý; Đảng viên ĐCSVN trong các cơ
quan tổ chức của nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội của
Trung ương, của tỉnh.
(Thống kê theo mẫu 1)
2. Đối tượng doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước, đơn vị sự nghiệp
ngoài công lập
Đối tượng 2, 3: Người quản lý doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước,
(Doanh nghiệp có quy mô vừa trở lên); người quản lý đơn vị sự nghiệp ngoài
công lập.
Đối tượng 4: Người quản lý doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước
(Doanh nghiệp hoạt động phục vụ quốc phòng và an ninh)
(Thống kê theo mẫu 2)
3. Đối tượng là cá nhân tiêu biểu, người có uy tín trong cộng đồng dân cư
a) Nhóm 1: Thành viên Hội đồng chứng minh, Hội đồng Trị sự Trung
ương giáo hội Phật giáo Việt Nam, Hòa thượng, Thượng tọa, Đại đức, Ni
trưởng, Ni sư của Đạo phật; thành viên Ban Thường vụ, Chủ tịch các Ủy ban
Hội đồng Giám mục Việt Nam, Hồng y, Tổng giám mục, Giám mục, Giám mục
phó, Giám mục phụ tá, Giám quản và người đứng đầu các dòng tu của đạo Công
giáo; Thành viên Ban trị sự trung ương của các Hội thánh Tin lành; thành viên
Hội đồng Chưởng quản, Hội đồng Hội thánh, Ban thường trực Hội thánh, Phối
sư và chức sắc tương đương trở lên của các Hội thánh Cao đài; Thành viên Ban
Trị sự Trung ương Giáo hội phật giáo Hòa Hảo; những chức vụ, phẩm trật tương
đương của các tổ chức tôn giáo khác, người đứng đầu các trường đào tạo những
người chuyên hoạt động tôn giáo không thuộc đối tượng quy định tại khoản 1,
khoản 2 văn bản này; các nhà hoạt động văn hóa, xã hội, khoa học, nghệ thuật
trên địa bàn thị xã.
b) Nhóm 2: Chức việc tôn giáo, già làng, trưởng họ tộc trên địa bàn thị xã.
(Thống kê theo mẫu 3)
4. Đối tượng trong Công an nhân dân
a) Đối tượng 2:Sỹ quan giữ chức vụ lãnh đạo cấp cục, vụ và tương đương;
sỹ quan có cấp bậc quân hàm đại tá.
b) Đối tượng 3: Sỹ quan giữ chức vụ lãnh đạo cấp phòng, cấp thị xã và
tương đương; sỹ quan có cấp bậc quân hàm thượng tá.
c) Đối tượng 4: Sỹ quan không thuộc đối tượng bồi dưỡng quy định tại điểm
a, điểm b mục này; đảng viên Đảng CSVN trong lực lượng Công an nhân dân.
(Thống kê theo mẫu 4)
* Những đồng chí sỹ quan Công an thuộc đối tượng 2, đối tượng 3 ở cơ
quan Công an thị xã tham gia cấp ủy địa phương, Hội đồng nhân dân các cấp
(nếu có) thống kê cùng mẫu 1 văn bản này.
Nhận được công văn này đề nghị các cơ quan, đơn vị tổ chức khảo sát
chặt chẽ, thống kê đúng đối tượng theo quy định. Kết quả khảo sát gửi bằng văn
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bản và file mềm về cơ quan thường trực Hội đồng GDQP&AN thị xã (qua bộ
phận DQTV/Ban Tham mưu/Ban CHQS thị xã) trước ngày 21/10/2021 để tổng
hợp báo cáo Hội đồng GDQP&AN tỉnh theo quy định./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu:VT, DQ. Đ70.

TM. HỘI ĐỒNG
CHỦ TỊCH

Ký bởi: Ủy ban Nhân dân thị xã Từ Sơn
Cơ quan: Tỉnh Bắc Ninh
Ngày ký: 07-10-2021 16:00:26 +07:00

PHÓ CHỦ TỊCH TT. UBND THỊ XÃ

Nguyễn Thế Tuấn

Mẫu 1
KẾT QUẢ KHẢO SÁT, THỐNG KÊ CÁC ĐỐI TƯỢNG TRONG CƠ QUAN ,
TỔ CHỨC NHÀ NƯỚC, TỔ CHỨC CHÍNH TRỊ, TỔ CHỨC CHÍNH TRỊ - XÃ HỘI

TT
01
02
03
+

Đối tượng
Đối tượng 2
Đối tượng 3
Đối tượng 4
Cộng

Tổng số cán bộ

Đã bồi dưỡng

Chưa bồi dưỡng

Ghi chú

Mẫu 2
KẾT QUẢ KHẢO SÁT, THỐNG KÊ CÁC ĐỐI TƯỢNG TRONG DOANH NGHIỆP NGOÀI KHU VỰC NHÀ NƯỚC, ĐƠN
VỊ SỰ NGHIỆP NGOÀI CÔNG LẬP

TT
Đối tượng
01 Đối tượng 3
02 Đối tượng 4
Cộng

Tổng số

Đã bồi dưỡng

Chưa bồi dưỡng

Ghi chú

Mẫu 3
KẾT QUẢ KHẢO SÁT, THỐNG KÊ CÁC ĐỐI TƯỢNG LÀ CÁ NHÂN TIÊU BIỂU,
NGƯỜI CÓ UY TÍN TRONG CỘNG ĐỒNG DÂN CƯ
TT
Đối tượng
01 Nhóm 1
02 Nhóm 2
Cộng

Tổng số

Đã bồi dưỡng

Chưa bồi dưỡng

Ghi chú
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Mẫu 4
KẾT QUẢ KHẢO SÁT, THỐNG KÊ CÁC ĐỐI TƯỢNG TRONG CÔNG AN NHÂN DÂN
TT
01
02
03
+

Đối tượng
Đối tượng 2
Đối tượng 3
Đối tượng 4
Cộng

Tổng số

Đã bồi dưỡng

Chưa bồi dưỡng

Ghi chú

Mẫu 5
KẾT QUẢ KHẢO SÁT, THỐNG KÊ CÁC ĐỐI TƯỢNG TRONG QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN
TT
01
02
03
+

Đối tượng
Đối tượng 2
Đối tượng 3
Đối tượng 4
Cộng

Tổng số

Đã bồi dưỡng

Chưa bồi dưỡng

Ghi chú
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DANH SÁCH
CÁN BỘ ĐỐI TƯỢNG 2,3,4 CHƯA BỒI DƯỠNG
TT
I
1

Họ và tên
(Ngày tháng, năm sinh)
Đối tượng 2
Nguyễn Văn A
(15/7/1978, Nam)

…
II Đối tượng 3
1 Trần Văn B
(27/9/1982, Nam)
2 Nguyễn Mai H
(25/10/1982, Nữ)
…
III Đối tượng 4
1 Trần Hòa P
27/9/1988

Chức vụ, đơn vị công tác

Nguyên quán

Phó Chủ tịch UBND thị xã

Tân Hồng, Từ Sơn, Bắc Ninh

Trưởng phòng Tài nguyên môi trường thị xã

Đồng Kỵ, Từ Sơn, Bắc Ninh

Phó Chủ tịch UBND xã Hương Mạc, thị xã Từ
Sơn, Bắc Ninh

Nhân viên phòng Tài nguyên môi trường thị
xã

Hương Mạc, Từ Sơn,
Bắc Ninh

Phù Khê, Từ Sơn, Bắc Ninh

Ghi chú

