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CHỈ THỊ 

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

 

Năm 2022, trên địa bàn huyện, tình hình an ninh chính trị ổn định, kinh tế, 

văn hóa, xã hội có bước phát triển; quốc phòng, an ninh được giữ vững. Công tác 

Quốc phòng, quân sự địa phương (QP, QSĐP) được triển khai thực hiện toàn diện, 

đồng bộ và đạt được nhiều kết quả quan trọng như: Triển khai thực hiện tốt các văn 

bản lãnh đạo, chỉ đạo của trên về công tác giáo dục quốc phòng toàn dân; xây dựng 

khu vực phòng thủ; xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an 

ninh nhân dân; tham gia xây dựng cơ sở chính trị địa phương vững mạnh toàn 

diện; xây dựng lực lượng vũ trang (LLVT) địa phương; xây dựng lực lượng dự bị 

động viên và Dân quân tự vệ; kết hợp quốc phòng an ninh với kinh tế, kinh tế với 

quốc phòng, an ninh; phòng, chống "diễn biến hoà bình", bạo loạn lật đổ của các 

thế lực thù địch. Thực hiện tốt công tác tuyển quân và tuyển sinh quân sự; xây 

dựng, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ quân sự địa phương. Thực hiện hiệu quả công tác 

quản lý Nhà nước về quốc phòng; công tác chính sách hậu phương quân đội nhân 

dịp kỷ niệm 75 năm ngày truyền thống LLVT huyện; 75 năm ngày Thương binh - 

Liệt sĩ. Tổ chức sơ, tổng kết thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết về nhiệm vụ quốc 

phòng, quân sự; kiểm tra, giám sát việc thực hiện nhiệm vụ QP, QSĐP hoạt động 

có nền nếp, đạt hiệu quả. Chỉ đạo hoàn thành điều chỉnh hệ thống văn kiện tác 

chiến phòng thủ; văn kiện bảo đảm cho tác chiến phòng thủ (kế hoạch khối B); kế 

hoạch huy động lực lượng dự bị động viên khi chưa đến mức tổng động viên hoặc 

động viên cục bộ; duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, bảo đảm an toàn 

các dịp lễ, tết, các sự kiện chính trị của đất nước, địa phương,...; hoàn thành nội 

dung, chương trình huấn luyện cho các đối tượng; LLVT tham gia hội thao, hội thi 

các cấp đạt kết quả tốt. 

Tuy nhiên, trong thực hiện nhiệm vụ QP, QSĐP năm 2022 vẫn còn bộc lộ 

một số tồn tại, hạn chế như: Công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức về 

nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, về xây dựng khu vực phòng thủ của một số cơ quan, đơn 

vị, địa phương chưa thường xuyên, hiệu quả chưa cao; công tác tuyển chọn gọi công 

dân nhập ngũ ở một số địa phương còn gặp khó khăn; việc xử lý công dân vi phạm 

Luật Nghĩa vụ quân sự chưa kiên quyết, triệt để... 

Năm 2023, tình hình thế giới, khu vực, trong nước tiếp tục diễn biến phức 

tạp; xung đột quân sự Nga - Ukraina tác động mạnh mẽ, sâu rộng đến mọi lĩnh vực 

trên phạm vi toàn cầu; Biển Đông tiềm ẩn nhiều yếu tố gây mất ổn định. Trong 

nước, các thế lực thù địch đẩy mạnh hoạt động chống phá; các vấn đề về an ninh 

nông thôn, an ninh khu công nghiệp, an ninh kinh tế, an ninh mạng; biến đổi khí 

hậu, thiên tai, dịch bệnh tiếp tục diễn biến khó lường sẽ tác động, ảnh hưởng trực 

tiếp đến nhiệm vụ QP, QSĐP. 
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Từ tình hình trên, Chủ tịch UBND huyện yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, 

đơn vị; Chủ tịch UBND các xã, thị trấn tập trung triển khai thực hiện tốt một số 

nhiệm vụ trọng tâm sau: 

1. Tiếp tục quán triệt thực hiện có hiệu quả nghị quyết, chỉ thị, kết luận của 

Trung ương; Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, nghị quyết Đại hội Đảng bộ các 

cấp nhiệm kỳ 2020-2025 về nhiệm vụ QP, QSĐP; Kết luận số 64-KL/TW của Bộ 

chính trị (khóa XII) về đẩy mạnh thực hiện nghị quyết số 28-NQ/TW, Nghị định số 

21/2019/NĐ-CP về khu vực phòng thủ (KVPT), Nghị định số 02/2019/NĐ-CP về 

phòng thủ dân sự; các văn bản pháp luật trong lĩnh vực Quốc phòng, An ninh đã 

ban hành và mới sửa đổi, bổ sung. Xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận 

quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, xây dựng KVPT huyện 

ngày càng vững chắc. Xây dựng LLVT huyện vững mạnh về mọi mặt, sẵn sàng 

nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. 

2. Triển khai toàn diện nhiệm vụ QP, QSĐP năm 2023; Ban CHQS huyện tổ 

chức diễn tập Chỉ huy cơ quan 1 bên 1 cấp trên bản đồ và ngoài thực địa có một 

phần thực binh; 08 xã Xuân Tân, Xuân Đài, Xuân Thành, Xuân Phú, Xuân Hòa, 

Xuân Ninh, Xuân Tiến, Xuân Kiên diễn tập chiến đấu phòng bảo đảm an toàn; diễn 

tập PCTT&TKCN tại các trọng điểm bảo đảm sát thực tế; 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. Kiện toàn và duy trì tốt các hoạt động của Ban chỉ đạo khu vực phòng 

thủ huyện, Ban Chỉ đạo Phòng không nhân dân, Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự, Hội 

đồng cung cấp... có nền nếp, hiệu quả. 

3. Tiếp tục thực hiện nghiêm Chỉ thị số 12-CT/TW của Bộ Chính trị; Luật 

giáo dục Quốc phòng, An ninh; Nghị định số 13/NĐ-CP của Chính phủ về giáo 

dục Quốc phòng, An ninh cho các đối tượng; mở 2 đến 3 lớp bồi dưỡng kiến thức 

quốc phòng an ninh cho đối tượng 4; 1 đến 2 lớp cho chức sắc chức việc tôn giáo, 

nhà tu hành và các đối tượng khác theo thẩm quyền. Làm tốt công tác phổ biến, 

giáo dục kiến thức Quốc phòng, An ninh cho toàn dân. 

4. Quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện nghiêm Luật NVQS, Luật 

DQTV, Luật Quốc phòng 2018, Pháp lệnh về lực lượng DBĐV; Nghị định số 

37/2022/NĐ-CP của Chính phủ về quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh 

vực quốc phòng, cơ yếu; Thông tư 77 của Bộ Quốc phòng hướng dẫn một số điều 

của Luật DQTV; Thông tư 148/2018/TT-BQP ngày 04/10/2018 của Bộ Quốc phòng 

về quy định tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ; Kết luận số 22-KL/TU ngày 

16/4/2012 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về giải pháp thực hiện nghiêm Luật NVQS; 

hoàn thành 100% chỉ tiêu giao quân bảo đảm công khai, dân chủ, công bằng, đúng 

luật, an toàn. Làm tốt công tác đăng ký, quản lý nam công dân trong độ tuổi 17, 

nguồn thanh niên sẵn sàng nhập ngũ, lực lượng DQTV, DBĐV. 

5. Quản lý chặt chẽ việc sử dụng đất quốc phòng, công trình quốc phòng 

trên địa bàn; kịp thời điều chỉnh, bổ sung quy hoạch sử dụng đất quốc phòng giai 

đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; triển khai quy hoạch xây dựng công 

trình quân sự trong KVPT huyện giai đoạn 2020-2025 bảo đảm hiệu quả, sát với 

quyết tâm chiến đấu của huyện theo đúng đề án của UBND tỉnh. Rà soát, điều 
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chỉnh, hoàn thiện thủ tục, hồ sơ đất quốc phòng; chuẩn bị mọi điều kiện cho xây 

dựng hạng mục công trình quân sự căn cứ chiến đấu tại xã Xuân Phong trong 

KVPT huyện, dự kiến khởi công xây dựng năm 2024. 

6. Duy trì nghiêm chế độ thường trực SSCĐ, PCTT&TKCN, phòng chống 

cháy nổ,... phối hợp bảo đảm an ninh, an toàn các sự kiện chính trị quan trọng của 

Đảng, Nhà nước, Quân đội và địa phương. Rà soát, điều chỉnh, bổ sung hệ thống 

văn kiện tác chiến phòng thủ huyện, các kế hoạch SSCĐ theo quy định. Thực 

hiện nghiêm Nghị định số 03/2019/NĐ-CP của Chính phủ về phối hợp giữa Quân 

sự, Công an trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, 

an toàn xã hội, đấu tranh phòng, chống tội phạm và thực hiện nhiệm vụ quốc 

phòng; Nghị định số 02/2019/NĐ-CP của Chính phủ quy định việc phối hợp của 

DQTV với các lực lượng trong hoạt động bảo vệ biên giới, biển, đảo; bảo vệ 

ANCT, TTATXH ở cơ sở; bảo vệ và phòng, chống cháy rừng. Nâng cao hiệu quả 

công tác quản lý Nhà nước về quốc phòng; phục vụ tốt các đoàn kiểm tra, giám 

sát các cấp về công tác QP, QSĐP theo kế hoạch. 

7. Tổ chức các hoạt động tuyên truyền nhân kỷ niệm các ngày lễ lớn, sự kiện 

chính trị quan trọng; truyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt đường lối, chủ 

trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, góp phần xây dựng cơ sở 

chính trị địa phương vững mạnh. Thực hiện tốt công tác thi đua khen thưởng, phát 

hiện và nhân rộng điển hình tiên tiến, tích cực tuyên truyền học tập gương người 

tốt, việc tốt trong thực hiện nhiệm vụ QP, QSĐP. Tổ chức tốt hoạt động chào 

mừng kỷ niệm hướng tới kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt 

Nam, 35 ngày hội quốc phòng toàn dân. 

8. Thực hiện tốt chính sách hậu phương Quân đội và phong trào “Đền ơn 

đáp nghĩa”, kế hoạch tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sỹ còn 

thiếu thông tin đến năm 2030 và những năm tiếp theo, Pháp lệnh số 02 của Ủy ban 

Thường vụ Quốc hội (Khóa XIV) về ưu đãi người có Công với cách mạng; thực 

hiện chế độ, chính sách cho các đối tượng bảo đảm chặt chẽ, kịp thời. Quan tâm 

đào tạo nghề, giới thiệu việc làm cho quân nhân hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở 

về địa phương.  

9. Bảo đảm kịp thời nguồn kinh phí, cơ sở, vật chất cho nhiệm vụ QP, QSĐP 

trong mọi tình huống; bố trí nguồn ngân sách bảo đảm cho diễn tập chỉ huy cơ 

quan 1 bên 2 cấp trên bản đồ và ngoài thực địa có một phần thực binh của Ban 

CHQS huyện và diễn tập chiến đấu phòng thủ cấp xã, thị trấn. Đảm bảo dự toán 

ngân sách cho xây công trình quân sự căn cứ chiến đấu trong KVPT huyện khởi 

công năm 2024. 

10. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các ban, ngành, đoàn thể nhân dân 

từ huyện đến cơ sở tăng cường phối hợp, đẩy mạnh tuyên truyền, vận động đoàn 

viên, hội viên, các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia thực hiện thắng lợi nhiệm 

vụ QP,QSĐP góp phần giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, 

an ninh nông thôn, phát triển kinh tế, xã hội trên địa bàn. 
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Yêu cầu các cơ quan, đơn vị liên quan; Chủ tịch UBND các xã, thị trấn thực 

hiện nghiêm nội dung Chỉ thị này và báo cáo kết quả thực hiện về UBND huyện 

(qua Ban CHQS huyện tổng hợp) để chỉ đạo./. 
 

Nơi nhận:                                                                                 
- TT Huyện ủy, HĐND, UBND huyện;          

- Các cơ quan, đơn vị liên quan;                                                      

- UBND các xã, thị trấn; 

- Cổng TTĐT huyện; 

- Lưu: VT, QS. 

CHỦ TỊCH 

 

 
 

 

 

 

Đặng Ngọc Cường 

 


		2023-01-18T17:31:04+0700


		2023-01-19T09:35:54+0700


		2023-01-19T14:18:36+0700


		2023-01-19T14:18:36+0700


		2023-01-19T14:18:36+0700




