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KẾ HOẠCH
Thực hiện nhiệm vụ Quốc phòng - Quân sự địa phương năm 2023

Năm 2022 nhiệm vụ Quốc phòng -  Quân sự địa phương xã nhà đã có nhiều 
chuyển biến, các nhiệm vụ về công tác Quốc phòng - Quân sự địa phương luôn 
được các cấp quan tâm chỉ đạo. Ban chỉ huy quân sự xã đã bám sát vào tình hình 
thực tế của địa phương để xây dựng các kế hoạch bảo đảm cho công tác sẵn sàng 
chiến đấu, công tác huấn luyện hội thi hội thao được thực hiện theo đúng kế hoạch, 
đạt kết quả tốt. Công tác tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ hoàn thành tốt chỉ tiêu 
giao quân, xây dựng kế hoạch PCTT,TKCN biên chế đại đội xung kích trong 
phòng chống thiên tai quân số 120đ/c, Cử các đối tượng đi bồi dưỡng kiến thức 
Quốc phòng và An Ninh theo đúng kế hoạch của trên điều đủ quân số theo quy 
định đạt kết quả tốt, nhận thức trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và nhân dân về 
công tác quốc phòng – Quân sự địa phương được nâng lên góp phần quan trọng 
vào nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của xã nhà. Năm 2022 Đảm bảo tốt công 
tác trực SSCĐ bảo vệ thành công cuộc bầu cử trưởng thôn nhiệm kỳ 2022 - 2025 
và đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2022 - 2025. Tình hình trên thế giới có nhiều bất ổn 
chiến sự giữa NGAvà UKGAINA ảnh hưởng lớn đến nền kinh tế toàn cầu, là năm 
vẫn xảy ra dịch CoVID-19 trên toàn thế giới có ảnh hưởng rất lớn đến sự phát triển 
kinh tế của nhân dân trong xã, nhưng vẫn là năm được đánh giá tăng trưởng kinh tế 
khá. 

Tuy nhiên việc thực hiện các nhiệm vụ vẫn có mặt còn hạn chế đó là:
 - Nhận thức và trách nhiệm của một số ban ngành đoàn thể, một số cán bộ 

đảng viên và nhân dân về nhiệm vụ xây dựng, bảo vệ tổ quốc, về âm mưu, thủ 
đoạn của các thế lực thù địch, có nội dung còn hạn chế.

-  Sự phối hợp trong tuyên truyền thực hiện Luật nghĩa vụ quân sự, Luật 
DQTV, Luật DBĐV chưa tốt, công tác tuyển quân, chưa thành nề nếp, chưa mang 
tính bền vững.

- Công tác xây dựng, quản lý, huấn luyện và hoạt động của lực lượng dân 
quân vẫn còn bất cập.

- Công tác HL lực lượng DBĐV ở các đơn vị điều động lực lượng còn gặp 
nhiều khó khăn do việc chi trả ngày công còn thấp so với ngày công lao động bình 
thường ở bên ngoài.

Năm 2023 là năm diễn ra nhiều sự kiện chính trị quan trọng của đất nước và 
địa phương. Dự báo tình hình thế giới, khu vực tiếp tục có những diễn biến phức 
tạp, khó lường, chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch tiếp tục chống phá cách 
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mạng nước ta với âm mưu thủ đoạn ngày càng quyết liệt và trực diện hơn bằng 
chiến lược "Diễn biến hoà bình", bạo loạn lật đổ; thúc đẩy “tự diễn biến”, “ tự 
chuyển hóa” và âm mưu “phi chính trị hóa quân đội” tình hình an ninh trật tự, nhất 
là tệ nạn xã hội còn nhiều tiềm ẩn. Tình hình COVID-19 còn diễn biến phức tạp. 
Đòi hỏi nhiệm vụ quốc phòng quân sự địa phương ngày càng cao, trong điều kiện  
tình hình thế giới và khu vực tiếp tục có nhiều diễn biến phức tạp Tình hình trên 
thế giới có nhiều bất ổn do chiến sự giữa NGAvà UKGAINA ảnh hưởng lớn đến 
nền kinh tế toàn cầu, tranh chấp xung đột ở nhiều quốc gia, đặc biệt là diễn biến 
phức tạp trên Biển Đông, cùng với diễn biến phức tạp của thời tiết, khí hậu, thiên 
tai, dịch bệnh. Do vậy yêu cầu chất lượng công tác Quốc phòng - Quân sự địa 
phương cần phải đề cao cảnh giác cách mạng, sẵn sàng tác chiến khi có tình huống 
sảy ra, góp phần cùng địa phương hoàn thành thắng lợi các mục tiêu kinh tế xã hội 
đề ra, vì vậy đòi hỏi mỗi cán bộ chiến sỹ trong lực lượng vũ trang xã Chi Lăng Bắc 
cần nêu cao tinh thần trách nhiệm đòi hỏi toàn diện và chất lượng cao hơn.

Để làm tốt công tác quốc phòng quân sự địa phương  năm 2023. Trên cơ sở 
Nghị quyết số 50 NQ-BCH, ngày 16 tháng 01 năm 2023 của Ban chấp hành Đảng 
bộ về việc lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ Quốc phòng - Quân sự địa phương. với yêu 
cầu nhiệm vụ, tình hình thực tế hiện nay, UBND xã yêu cầu  các ban ngành đoàn 
thể, các thôn thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm sau đây:

1. Nghiêm túc quán triệt và thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính 
sách pháp luật của nhà nước về xây dựng nền quốc phòng toàn dân, công tác QP-
QSĐP trọng tâm là Luật QP, Luật NVQS, Luật giáo dục quốc phòng và an ninh, 
Luật DQTV, Luật DBĐV, Nghị định số 02/2019/NĐ-CP của chính phủ về phòng 
thủ dân sự, bảo vệ tổ quốc theo nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII: 
Triển khai thực hiện tốt Nghị quyết hội nghị Trung ương 8 (khoá XI) về chiến lược 
bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 22 tháng 9 
năm 2008 của Bộ chính trị về tiếp tục xây dựng tỉnh (thành phố) thành khu vự 
phòng thủ vững chắc. Nghị định số: 21/2019/NĐ-CP ngày 22 tháng 02 năm 2019 
của Chính phủ về khu vực phòng thủ. Chỉ thị số: 16-CT/TW của Ban Bí thư Trung 
ương Đảng(khoá XI) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với lực lượng Dân 
quân tự vệ và lực lượng Dự bị động viên trong tình hình mới; kết hợp giữa phát 
triển kinh tế - xã hội với tăng cường Quốc phòng - An ninh, triển khai thực hiện 
Luật Giáo dục Quốc phòng và An ninh, các chương trình đề án thực hiện Nghị 
quyết của Đại hội Đảng các cấp; nâng cao chất lượng, sức chiến đấu của lượng vũ 
trang  đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

2. Tăng cường công tác quản lý nhà nước về Quốc phòng, cử đủ thành phần 
tham gia bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng - An ninh do Ban chỉ huy quân sự 
huyện tổ chức. Tiếp tục rà soát củng cố xây dựng lực lượng dân quân cơ động, lực 
lượng dự bị động viên, dân quân đủ về số lượng, đảm bảo về chất lượng, có lý luận 
chính trị đồng đều, sắp xếp bố trí hợp lý, bảo đảm đáp ứng các yêu cầu nhiệm vụ.

 Duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu, tuần tra canh gác, phối hợp chặt 
chẽ với công an xã theo nghị định số 03/2019/ NĐ- CP của chính phủ và các ban 
ngành đoàn thể, các thôn để nắm chắc tình hình địa bàn. Tham mưu, đề xuất với 
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cấp uỷ, chính quyền xử lý kịp thời có hiệu quả khi có tình huống xẩy ra. Đặc biệt 
là những ngày lễ, tết ngày trọng đại của địa phương.

Chăm lo quan tâm đến chế độ chính sách cho cán bộ và chiến sỹ để lực lượng 
vũ trang xã để các đ/c yên tâm hoạt động, thực hiện tốt chính sách hậu phương 
quân đội, đền ơn đấp nghĩa.

3. Thực hiện tốt công tác huấn luyện quân sự cho lực lượng dân quân cơ 
động, dân quân tại chỗ, dân quân các binh chủng và lực lượng dự bị động viên. 
Nâng cao trách nhiệm, khả năng sẵn sàng chiến đấu của lực lượng dân quân cơ 
động. Chủ động điều chỉnh, bổ sung kế hoạch chiến đấu khu vực phòng thủ  cho 
sát với tình hình thực tế ở địa phương.
        4. UBND xã thực hiện nghiêm Nghị quyết của Ban chấp hành Đảng bộ ngày 
16 tháng 01 năm 2023 chỉ đạo các ban ngành đoàn thể, LL Công an, Quân sự. Tổ 
chức thực hiện, phối kết hợp chặt chẽ về nhiệm vụ quốc phòng – Quân sự địa 
phương năm 2023.
       5. Quản lý, bảo quản tốt vũ khí, trang bị kỹ thuật, làm tốt công tác phòng gian 
bảo mật, quản lý chặt chẽ tài liệu, thực hiện nghiêm túc dân chủ trong lãnh đạo, chỉ 
đạo thực hiện nhiệm vụ.

6. BCH quân sự xã phối kết hợp chặt chẽ với các ngành đoàn thể chính trị xã 
hội của xã, các cơ quan chuyên môn thuộc UBND xã, tổ chức đăng ký, điều tra 
năm chắc độ tuổi thanh niên, phục vụ cho nhiệm vụ tuyển chọn và gọi công dân 
nhập ngũ  năm 2023. Đảm bảo chất lượng và chỉ tiêu giao quân  năm 2023. Làm 
tốt công tác tuyển sinh quân sự, đăng ký NVQS lần đầu cho các Nam thanh niên 
tuổi 17.

7. Chuẩn bị đầy đủ nhân lực, vật tư phương tiện phục vụ tốt cho nhiệm vụ 
phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn năm 2023, tổ chức triển khai thực hiện tốt 
công tác  Quốc phòng - Quân sự địa phương năm 2023.

8. Ban CH quân sự xã, các ban ngành chuyên môn thuộc UBND xã, các thôn, 
cùng toàn thể nhân dân thực hiện nghiêm túc kế hoạch này./.             
Nơi nhận:                                                                             
- BCH Quân sự huyện;   (Để báo cáo)                                                                 
- TT Đảng ủy, TTHĐND;(Để báo cáo)
 - Lãnh đạo UBND, UVUBND  
- Lãnh đạo các thôn, 
- Lưu VP, QS.                                                                                                     
                                                                   

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

Đoàn Minh Đức
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