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CHỈ THỊ 

Về thực hiện nhiệm vụ Quốc phòng, Quân sự địa phương năm 2023 

 

Năm 2022, cấp ủy, chính quyền các cấp lãnh đạo thực hiện và hoàn thành 

toàn diện nhiệm vụ Quốc phòng, Quân sự địa phương (QP, QSĐP); tổng kết 10 

năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 (khoá XI) về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc 

trong tình hình mới; tiếp tục thực hiện Kết luận số 64-KL/TW ngày 30/10/2020 

của Bộ Chính trị (khóa XII) đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW về 

“Tiếp tục xây dựng các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thành khu vực 

phòng thủ (KVPT) vững chắc trong tình hình mới”. Nâng cao hiệu quả công tác 

quản lý Nhà nước về Quốc phòng; công tác giáo dục, bồi dưỡng kiến thức quốc 

phòng, an ninh (QP, AN) hoạt động có nề nếp, hiệu quả; thực hiện hiệu quả công 

tác Quy hoạch thế trận quân sự trong KVPT huyện giai đoạn 2021-2025; rà soát 

lập Quy hoạch nhu cầu sử dụng đất quốc phòng thời kỳ 2021- 2030, tầm nhìn đến 

năm 2050. Chỉ đạo tổ chức thành công diễn tập chiến đấu trong KVPT huyện cho 

các xã, thị trấn Miền 2, Miền 3; diễn tập phòng chống thiên tai - tìm kiếm cứu nạn 

(PCTT-TKCN) bảo đảm an toàn tuyệt đối. Hoàn thành chỉ tiêu tuyển chọn, gọi 

công dân nhập ngũ.  

Hoàn thành điều chỉnh hệ thống văn kiện tác chiến phòng thủ; văn kiện bảo 

đảm tác chiến phòng thủ của các cơ quan, đơn vị, địa phương (văn kiện khối B); 

duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ), bảo đảm an toàn Đại hội 

thể dục thể thao Đông Nam Á lần thứ 31 tại Nam Định...; thực hiện tốt công tác 

PCTT-TKCN; hoàn thành nội dung, chương trình huấn luyện cho các đối tượng, 

triển khai đồng bộ các biện pháp xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “Mẫu mực, 

tiêu biểu”; tham gia hội thao, hội thi do cấp trên tổ chức đạt kết quả tốt. 

Thực hiện tốt các hoạt động “Đền ơn, đáp nghĩa”, các chế độ, chính sách đối 

với người có công với cách mạng theo chỉ đạo của Chính phủ và hướng dẫn của 

các Bộ, ngành liên quan; tổng kết thực hiện Đề án tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ 

và Đề án xác định hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin, giai đoạn 2013 - 2020.  

Năm 2023, dự báo tình hình các thế lực thù địch vẫn tiếp tục tăng cường các 

hoạt động chống phá, xuyên tạc chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và 

Nhà nước ta, thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, tình hình biến đổi khí hậu, 

thiên tai, dịch bệnh tiếp tục diễn biến phức tạp. Thực hiện Chỉ thị số 01/CT-UBND 

ngày 06/01/2023 của UBND tỉnh; Nghị quyết số 12-NQ/HU, ngày 30/12/2022 của 

Ban Thường vụ Huyện uỷ về thực hiện nhiệm vụ Quốc phòng, Quân sự địa 

phương năm 2023. UBND huyện yêu cầu các cơ quan, ban ngành, đoàn thể, 

UBND các xã, thị trấn thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau: 

1. Tiếp tục quán triệt, thực hiện các văn bản của cấp trên về khu vực phòng 

thủ; xây dựng nền Quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với xây 

dựng nền an ninh nhân dân, thế trận an ninh nhân dân, xây dựng KVPT huyện 
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ngày càng vững chắc. Xây dựng LLVT huyện vững mạnh về mọi mặt, sẵn sàng 

nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. 

Tổ chức diễn tập chiến đấu trong KVPT huyện cho các xã, thị trấn Miền 4; 

diễn tập phòng chống thiên tai - tìm kiếm cứu nạn (PCTT - TKCN); diễn tập huy 

động, tiếp nhận lực lượng DBĐV; diễn tập CH-CQ 1 bên 1 cấp trên bản đồ và thực 

địa; hoàn chỉnh hệ thống kế hoạch ứng phó với các thảm họa theo Nghị định 

02/NĐ-CP của Chính phủ về phòng thủ dân sự (PTDS). 

2. Kiện toàn, nâng cao hiệu quả hoạt động Hội đồng giáo dục quốc phòng - an 

ninh (QP&AN) các cấp; đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp bồi dưỡng kiến 

thức QP&AN cho các đối tượng; cử cán bộ tham gia bồi dưỡng kiến thức QP&AN 

đối tượng 3 theo kế hoạch. Mở 1 đến 2 lớp bồi dưỡng kiến thức QP&AN cho đối 

tượng 4 và 01 lớp chức sắc tôn giáo. 

3. Quán triệt, tuyên truyền và thực hiện nghiêm Nghị quyết, Chỉ thị của cấp ủy 

các cấp về nhiệm vụ QP, AN; các văn bản quy phạm pháp luật về lĩnh vực QP, AN. 

Làm tốt công tác đăng ký, quản lý công dân trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ, lực 

lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên, phương tiện kỹ thuật nền kinh tế quốc dân. 

Thực hiện chặt chẽ các khâu, các bước trong tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ; 

hoàn thành chỉ tiêu giao quân bảo đảm công khai, dân chủ, đúng luật. Xử lý nghiêm 

các trường hợp vi phạm Luật NVQS theo Nghị định 37/2022/NĐ-CP ngày 

06/6/2022 của Chính phủ. Giao chỉ tiêu huấn luyện, kiểm tra sẵn sàng, diễn tập động 

viên quân nhân dự bị theo chỉ tiêu của Chính phủ giao. 

4. Duy trì nghiêm chế độ thường trực SSCĐ, PCTT-TKCN, phòng chống 

cháy nổ…; phối hợp bảo đảm an ninh, an toàn các ngày Lễ lớn, sự kiện chính trị 

quan trọng của Đảng, Nhà nước, Quân đội, địa phương; rà soát, quản lý chặt chẽ 

nhân lực, phương tiện tàu thuyền, sẵn sàng huy động theo Nghị định số 

21/2019/NĐ-CP ngày 22/02/2019 của Chính phủ. Điều chỉnh, bổ sung kế hoạch 

PCTT-TKCN. Quản lý chặt chẽ và sử dụng có hiệu quả đất và công trình quốc 

phòng trên địa bàn.  

5. Tổ chức hoạt động có nề nếp, hiệu quả của Ban chỉ đạo KVPT, Ban Chỉ 

huy phòng thủ dân sự, Hội đồng cung cấp, Ban Chỉ đạo Phòng không nhân dân các 

cấp.... Hoàn thành huấn luyện quân sự, giáo dục chính trị, phổ biến giáo dục pháp 

luật cho các đối tượng. Bảo đảm cơ sở vật chất, vũ khí, trang bị và điều kiện luyện 

tập, thi đấu cho lực lượng tham gia hội thi, hội thao các cấp đạt kết quả cao nhất.  

6. Chuẩn bị tốt điều kiện phục vụ thanh tra công tác quản lý Nhà nước về 

quốc phòng (10/2023) theo quy định.  

7. Nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng; đẩy 

mạnh tuyên truyền kỷ niệm các ngày Lễ lớn, sự kiện chính trị quan trọng của 

Đảng, Nhà nước, Quân đội, địa phương. Phát động phong trào thi đua Quyết thắng 

gắn với phong trào thi đua yêu nước của địa phương. Phát hiện và nhân rộng điển 

hình tiên tiến, tích cực tuyên truyền gương người tốt, việc tốt trong thực hiện 

nhiệm vụ; xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “Mẫu mực, tiêu biểu”. Thực hiện 

tốt chính sách hậu phương Quân đội và phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”; giải quyết 

các chế độ còn tồn sót theo quy định của pháp luật. Quan tâm đào tạo nghề, giới 

thiệu việc làm cho quân nhân hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về địa phương. 
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8. Kiểm tra, đôn đốc thực hiện nhiệm vụ quản lý Nhà nước về quốc phòng 

tại các cơ quan, đơn vị, địa phương; kịp thời giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố 

cáo thuộc lĩnh vực QP, QSĐP theo quy định. 

Ban Chỉ huy Quân sự huyện chủ trì phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên 

quan hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc thực hiện Chỉ thị này; tổng hợp kết quả báo cáo 

UBND huyện, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh theo quy định./. 
 

Nơi nhận: 
- Bộ CHQS tỉnh; 

- Thường trực Huyện uỷ; 

- Lãnh đạo HĐND, UBND huyện 

- Các cơ quan, đơn vị; 

- UBND các xã, thị trấn; 

- BBT Cổng thông tin điện tử huyện; 

- Lưu: VT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Lưu Văn Dương 
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