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CH THI 
V thirc hin nhim vy Quc phông, Quân siy ct!a phtro'ng 11am 2022 

NAm 2021, cap üy, chInh quyn tü huyn den co s dã lânh do, chi dao  triên 
khai thirc hin toàn din thim vii Quôc phông, Quan si.r dja phuong (QP, QSDP) 
vOi nhü'ng kêt qua nôi bt là: Tiêp tVc  quán trit, triên khai thirc hin nghiêm các van 
bàn lãnh dao,  chi  dao  cüa trên ye xây dimg các tinh, thành phô thành khu virc phông 
thU (KYPT) vüng chäc. Tang cu&ng hiu qua cong tác quãn 1 Nba nuâc ye Quôc 
phông; cong tác giáo diic, bôi duO'ng kiên thirc quoc phông, an ninh (QP, AN) hot 
dng hiu qua thiêt th%rc; trién khai xây dirng kê hotch sir diing dat quôc phông giai 
doan 2021-2030, tam nhIn den näm 2050, Quy hoach xây dirng cOng trInh quân sir 
trong khu vrc phông thU (KVPT) huyn giai doan 2021-2025. Chi do lam tOt cong 
tác chuân bj Va to chüc thành cOng diên tp chiên dâuphông thU cap xâ gän vói diên 
t.p phông, chông djch COVID- 19; diên tp phông chông thiên tai, tim kiêm cUu nn 
(PCTT-TKCN) tii các trçng diem bão dam an toàn, sat thrc tê. Hoàn thành 100% 
chi tiêu tuyen chn, gçi cong dan nhp ngU. 

Hoàn thành diu chinh h thng van kin tác chin phông thU; duy trI 
nghiêm chê d tr%rc san sang chiên dâu (SSCD), báo dam an toàn Dti hi XIII cUa 
Dâng;bâu ci'r Quôc hi khóa XV và HDND các cap, nhim kS'  202 1-2026...; thuc 
hin tot cOng tác PCTT-TKCN; hoàn thành ni dung, chucing trinh huân luyn cho 
các dOi tuqng, triên khai dOng b các bin pháp xây drng co quan, don vj vUig 
manh toàn din "Mâu mirc, tiêu biêu"; tham gia hi thao, hi thi do cap trên to 
chi'rc dt kêt qua tot. 

Thirc hin t& các hoat  dng "Dn on, dáp nghia", các ch d, chInh sách di 
vi ngithi có cong vth each mng theo chi dto cUa ChInh phU và huó'ng dan cUa 
các B, ngành lien quan. Chi do quãn 1 ch.t ch hott dtng cUa các khu virc each 
ly tp trung huyn; tiêp nhn, cách ly trên 2.000 cOng dan thuc dôi tuqng cách ly 
tp trung bâo dam an toàn, không dê lay nhiêm chéo; các chôt kiêm soát lien ngành 
phOng, chông djch Covid-19. 

Tuy nhien, trong thirc hin nhirn vi nãm 2021 'van con mt s hn ch do 
là: Cong tác länh dao,  chi do cUa cap u, chInh quyên mt so dja phuong ye 
nhim vii QP, QSDP chua t.p trung, quyet 1it; cong tác tuyen quân mt so dja 
phuong con gp khó khän; xi~ l vi phm Lut Nghl'a v11 quân sr chua drt diem. 

Nãm 2022, Dàng b, chInh quyn, nhân dan, hrc lucing vU trang (LLVT) huyn 
tiep tue day manh thuc hiên Nghi quyêt Dai hOi XIII cua Dang, Nghi quyêt Dai hOi 
Dàng các cap nhim k' 2020-2025; là näm k nim 75 nàm ngày truyen thông LLVT 
tinh, huyn và 25 näm tái 1p  huyn. Các the 1irc thU djch yan tiêp tiic tang cuOng các 
hott dng chng phá, xuyen tac  chU truong, du&ng lOi, chInh sách cUa Dàng yà Nba 
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ni.thc ta, thüc dy "tir din bin", "tçr chuyn hóa"; tInh hmnh bin di khI hu, thiên tai, 
djch bnh, d.i djch Covid- 19 tip tic din bin phirc ttp. 

Thirc hin Nghj quyêt so 59-NQ/HU ngày 15/12/2021 cüa Ban Thung vi 
Huyn ur ye thirc hin thim vii Quc phông, Quân s11 dja phuong nàm 2022. 
UBND huynyêu câu các cci quan, dcn vj, UBND các xã, thj trn trin khai thrc 
hin tot mt sO nhim v11 trQng tam sau: 

1. Tip tiic quán triêt, thuc hin các van bàn cüa trên v KVPT; xây dimg 
nén Quôc phông toàn dan, the trn quôc phông toàn dan gn vâi xây dirng nn an 
ninh nhan dan, the trQtn an ninh nhân dan, xây dimg KVPT tinh, huyn ngày càng 
vüng chäc, LLVT huyn vng mnh ye mi mit, sn sang nhn và hoàn thành t6t 
nhim vii duçic giao. 

Ban hành các van bàn chi do thirc hin nhim v QP, QSDP näm 2022; t 
chüc thành cong diên ttp KVPT huyn; din tp chiên dâu phông thu các xâ Xuân 
Ngçc, Xuân Bäc, Xuân Trung, Xuân Phiscng, Thç Nghip, Xuân Vinh, thj trn 
Xuân Tru?mg; diên ttp PCTT-TKCN ti các trQng diem; diu chinh h thng van 
kin các ngành khOi B trong tác chiên phông thü; hoàn chinh h thng k ho.ch 1rng 
phó vi các thàm h9a theo Nghj djnh 02/201 9/ND-CP ngày 02/01/2019 cüa Chinh 
phü ye phông thu dan sr. 

2. Kin toàn, nâng cao hiu qua hot dng cUa Hi dng giáo diic QP, AN 
các cap. Tiêp t1ic dôi mói ni dung, hInh thüc, phucing pháp bôi duông kiên thüc 
QP, AN cho các dôi tuçing; ma 01 lop bOi duO'ng kiên thrc QP, AN cho dôi tuclng 
3 ti huyn; ma 02 den 03 lap dôi tuçmg 4; 01 den 02 lap cho chüc sac chüc vic 
ton giáo, nhà tu hành; 01 lap cho can b các ngành cüa huyn và các dôi tuqng 
theo thâm quyên. 

3. Quán trit, tuyên truyn và thirc hin nghiem Nghj quyt, Chi thj cüa c.p 
Uy các cp ye nhim vi QP, AN; các van bàn quy phm pháp lut ye linh virc QP, 
AN mâi duçic sira dOi, bô sung. Lam tOt cong tác däng k, quàn l cOng dan trong 
d tui sn sang nhp ngü, hrc luqng dan quân tir v, dr bj dng viên, phucing tin 
k5 thut nn kinh t quôc dan. Tiêp tiic thirc hin chat chë các khâu, các buac trong 
tuyn chn, gçi cong dan nhp ngü; hoàn thành 100% chi tieu giao quan bào dam 
cOng khai, dan chü, dung 1ut. Xr 1 nghiêm các trumg hcip vi phm Lut NVQS 
theo Nghj djnh 120/2013/ND-CP ngày 09/10/2013 cüa ChInh phü và Kêt luQtn sO 
22 -KL/TU ngày 16/4/20 12 cüa Ban Thuang vii Tinh Uy ye các giài pháp thrc hin 
nghiêm Lut NVQS. Xây dirng, ban hành quyêt djnh giao chi tiêu huân 1uyn, 
kim tra sn sang, din tp dng viên quan nhân dir bj theo chi tiêu tren giao. 

4. Chi do LLVT huyn duy tn nghiêm ch d thu?ing trirc SSCD, PCIT-
TKCN, phông chOng cháy no...; phôi hqp bào dam an ninh, an toàn các ngày L lan, 
sr kin chInh trj quan trçng cüa Dàng, Nhà nuOc, Quân di, dja phuang; tiêp tiic triên 
khai dng b, quyt 1it các bin pháp phOng, chng dai  djch Covid- 19 trong tInh 
hInh mOi; diu chinh, b sung k hoch PCYT-TKCN a các cap. Quãn 1 ch.t chê và 
si'r ding có hiu qua dat quôc phông, cong trInh quôc phông tren dja bàn 
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5. Duy trI hoat dng cüa Ban chi dao  KVPT, Ban Chi buy phông thu dan s1r, 
Hi dông cung cap, Ban Chi dao  Phông không nhân dan huyn; Ban cung cap xã, 
thj trân... hoat dng có nên nép, hiu qua. Hoàn thành 100% ni dung huân 1uyn 
quân sr, giáo dic chInh trj, phô biên giáo dc pháp 1ut cho các dôi tuçmg; tham 
gia Hi thi, Hi thao các cap phân dâu dat  giãi cao. 

6. Chi dao  t chüc các boat  dng tuyên truyn k' nim các ngày 1 lan, sr 
kin chInh trj quan tr9ng cüa Dâng, Nhà nuôc, quân di; tuyên truyên k nim 75 
näm ngày truyên thông LLVT tinh (20/4/1947-20/4/2022); LLVT huyn 
(15/5/2047-15/5/2022) theo Két 1u.n cüa Ban Thuang v1i Huyn u bão dam chtt 
chë, nghiêm tue mang tInh giáo diic cao. Chi dao  LLVT huyn phôi hçp chat ch 
vOi các ngành, doàn the chInh trj - xâ hi cüng vOi cap u' Dáng, chInh quyên cc sâ 
lam tot cOng tác truyên truyên, 4n dng, ttp hçTp nhân dan thçrc hin dithng lôi, 
chü trucmg cüa Dâng, chInh sách, pháp 1ut eüa Nba nithc, gop phân xay dirng Ca 
sa chInh trj dja phuang vüng manh.  Day  manh  phong trào thi dua Quyêt thäng gän 
vai phong trào thi dua yêu nuOc cüa dja phuang; phát hin và nhân rng diên hInh 
tiên tin, tIch crc tuyên truyên h9c tp guang ngithi tot, vic tot trong thirc hin 
nhim v11 QP, QSDP. Thirc hin tot Cong tác chInh sách hu phuang Quân di và 
phong trào "Den an dáp nghia" bao dam chit chê, kp thôi; giái quyêt các ehê d 
cOn ton sot theo quy djnh cüa pháp lut; chuân bj day dü các diêu kin thc hin 
chInh sách mai, Quyêt djnh sO 515 cüa Thu tithng ChInh phü ye quy tip, tim kiêm 
hài c& lit s' den näm 2030. Quan tam dào tao  nghê, giâi thiu vic lam cho quail 
nhân hoàn thành nghia v11 quail sr tra ye dja phuang. 

7. Thirc hin nghiêm cong tác quail i Nhà nuâc v quc phOng, tin hành 
kim tra cOng tác lãnh dao,  chi  dao  thirc hin nhim vii QP, QSDP dôi vói Dâng üy 
x Xuân Ninh, Xuân Tiên, Xuân Thus', Xuân Bàc. Chi dao  Ban CHQS huyn lam 
tt cong tác chuân bj phiic v11 B CHQS tinh thanh tra vic thirc hin các quy dnh 
cüa pháp lut v cOng tác tip cong dan, giãi quyêt khiêu nai,  tO cáo. 

8. D nghj U5' ban Mitt trn To quc và các doàn the nhan dan tü huyn dn 
ca s& tang cu&ng phi hqp, day manh  tuyên truyên, vn dng doán viên, hi viên, 
các thng lap nhân dan tIch cir tham gia thirc hin thang igi nhim vii QP,QSDP 
gop phn gift vU'ng n djnh an ninh chInh tr, trt tir an toàn xã hi, an ninh nOng 
thôn, phát trin kinh tê, xã hi trên da ban. 

9. Giao Ban Chi buy quân s1r huyn chü trI phi hgp vai các Ca quan, dan vj 
lien quan huâng dan, kiêm tra, don dOe vie tO chuc thçrc hin Chi thj nay; tOng 
hgp kt qua trin khai thixc hin báo cáo US'  ban nhân dan huyn va B Chi huy 
quân sir tinh theo quy djnh./. 

Ncri nI:in:/ 
- Bô CHQStinh; 
- Ban thung vv Huyn üy; 
- Lãnh dao  UBND huyn; 
- Các cc quan, ban, ngành, doàn the huyn; 
- UBND các xä, thj trân; 
- Các dcin vj tu v; 
- Cong TTDT huyn; 
-Ltiu:VT,QS. 
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