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THÔNG BÁO 

Kết luận của Đồng chí Chủ tịch UBND huyện tại Hội nghị triển khai  

nhiệm vụ phục vụ diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh năm 2021 

 

Ngày 15/10/2021, UBND huyện tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ 

phục vụ diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh năm 2021; đồng chí Trần Văn Dương - 

Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện chủ trì hội nghị. Về dự và chỉ đạo 

Hội nghị có đồng chí Lương Văn Kiểm - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng 

Bộ CHQS tỉnh; đại diện các cơ quan thuộc Bộ chỉ huy QS tỉnh, lãnh đạo các đơn 

vị, phòng, ban có liên quan của huyện và Chủ tịch UBND xã Phúc Thắng. Sau 

khi nghe ý kiến của các đại biểu tham dự hội nghị và ý kiến phát biểu chỉ đạo 

của đồng chí Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh, đồng chí Chủ tịch UBND huyện 

kết luận: 

Diễn tập KVPT tỉnh năm 2021 là nhiệm vụ chính trị trọng tâm của tỉnh 

được tiến hành đồng thời với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và phòng 

chống đại dịch COVID-19. Cuộc diễn tập có nhiều nội dung, lực lượng, phương 

tiện tham gia; quy mô diễn tập lớn trên địa bàn tỉnh Nam Định, trong đó huyện 

nhà thực hiện nhiệm vụ phục vụ trong diễn tập thực binh và bế mạc diễn tập. 

Đây là nhiệm vụ chính trị, đồng thời là vinh dự lớn khi huyện nhà được đón tiếp  

khách từ Trung ương và các địa phương đến tham quan diễn tập. Để đảm bảo 

nhiệm vụ phục vụ cuộc diễn tập đạt mục tiêu đề ra, UBND huyện yêu cầu: 

1. Ban Chỉ huy Quân sự huyện, Công an huyện, các cơ quan, đơn vị có 

liên quan và UBND xã Phúc Thắng căn cứ chức năng nhiệm vụ triển khai thực 

hiện theo đúng Kế hoạch số 88/KH-UBND ngày 06/10/2021 của UBND huyện 

về phục vụ diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh Nam Định năm 2021.  

2. Các Tiểu ban giúp việc Ban tổ chức phục vụ diễn tập phòng thủ tỉnh 

Nam Định năm 2021 được thành lập theo Quyết định số 3891/QĐ-UBND ngày 

12/10/2021 của UBND huyện xây dựng kế hoạch thực hiện nhiệm vụ chi tiết, 

báo cáo UBND huyện (qua Ban chỉ huy Quân sự huyện tổng hợp) xong trước 

ngày 25/10/2021. 

3. Ban Chỉ huy Quân sự huyện chủ trì, tham mưu cho UBND huyện công 

tác chỉ đạo, điều hành; đồng thời là đơn vị chủ trì phối hợp với các cơ quan, đơn 

vị có liên quan thực hiện nhiệm vụ phục vụ diễn tập phòng thủ tỉnh Nam Định 

năm 2021 trên địa bàn huyện.  

4. Công an huyện chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan và UBND 

các xã, thị trấn đảm bảo ANTT, ATGT phục vụ diễn tập; thông báo cho người 

dân không đi vào khu vực trong thời gian diễn tập để đảm bảo tuyệt đối an toàn. 

Tham mưu cho UBND huyện có văn bản thông báo tới Ban QLDA, đơn vị thi 
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công Dự án đường bộ ven biển tạm dừng thi công trong thời gian cụ thể; đồng 

thời thu dọn mặt bằng đảm bảo lòng, lề đường thông thoáng, sạch đẹp phục vụ 

lưu thông đến khu vực diễn tập. 

5. Trung tâm Văn hóa - TT&TT huyện, UBND các xã, thị trấn tập trung 

tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh để nhân dân nắm bắt được những thông 

tin về cuộc diễn tập; đồng thời tuyên truyền, vận động nhân dân treo cờ Tổ quốc 

dọc theo các tuyến đường thuộc khu vực đoàn tham quan diễn tập đi qua. 

6. Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện, Công ty TNHH MTV KTCT thủy lợi 

huyện, UBND các xã, thị trấn chỉ đạo thực hiện việc tổng vệ sinh môi trường 

trên các trục đường, dòng kênh thuộc thẩm quyền quản lý; vận động nhân dân 

dọn dẹp vệ sinh đảm bảo đường làng, ngõ, xóm sáng, xanh, sạch đẹp, đặc biệt là 

những khu vực xung quanh trục đường 490C (từ Tam Thôn đến khu vực diễn 

tập), khu trung tâm huyện… 

Đề nghị Đoàn Thanh niên huyện, Hội phụ nữ huyện phối hợp với chính 

quyền, đoàn thể các xã, thị trấn cùng tham gia công tác vệ sinh tạo cảnh quan 

môi trường phục vụ cho cuộc diễn tập. 

7. UBND xã Phúc Thắng thông báo cho người dân hoàn trả mặt bằng 

thuộc khu vực diễn tập theo đúng tinh thần chỉ đạo của UBND huyện tại Văn 

bản số 681/UBND-BCHQS ngày 15/9/2021; đồng thời phối hợp với các đơn vị 

có liên quan đảm bảo các điều kiện phục vụ cuộc diễn tập.  

UBND huyện yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan, Chủ 

tịch UBND các xã, thị trấn triển khai thực hiện./. 

 
Nơi nhận:  
- Thường trực Huyện ủy; 

- Thường trực HĐND huyện;  

- Lãnh đạo UBND huyện; 
- Các cơ quan, đơn vị liên quan; 

- UBND các xã, thị trấn; 

- Trang TTĐT huyện; 

- Lưu: VT.  
 

TL.CHỦ TỊCH 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

Dương Văn Thiệp 
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