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KẾ HOẠCH 

Công tác Quốc phòng địa phương năm 2023 

       

 Căn cứ nghị quyết số 02-NQ/ĐU ngày 05 tháng 01 năm 2023 của 

Đảng uỷ  xã Vĩnh Lại v/v lãnh đạo công tác quân sự - quốc phòng địa 

phương; 

Căn cứ kế hoạch số 02/KH-UBND ngày 24/02/2023 của UBND huyện 

Lâm Thao về công tác quốc phòng địa phương năm 2023; 

 Căn cứ kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác quân sự, quốc phòng địa 

phương năm 2022. Uỷ ban nhân dân xã Vĩnh Lại xây dựng kế hoạch thực 

hiện công tác quân sự, quốc phòng địa phương năm 2023 như sau: 

Phần I 

DỰ BÁO TÌNH HÌNH NĂM 2023 

Năm 2023 tình hình thế giới, khu vực tiếp tục diễn biến nhanh chóng, 

phức tạp, khó dự đoán; cạnh tranh chiến lược giữa các cường quốc đang 

diễn ra ngày càng gay gắt hơn; các điểm nóng về chính trị gia tăng căng 

thẳng, thách thức an ninh truyền thống và phi truyền thống diễn biến khó 

lường; suy thoái kinh tế do đại dịch, ảnh hưởng đến sự phát triển của các 

quốc gia; vấn đề tranh chấp chủ quyền lãnh thổ, biên giới , biển, đảo, an 

ninh nguồn nước và phòng chống các thảm họa thiên tai, dịch bệnh đang là 

thách thức lớn đối với sự ổn định phát triển của các quốc gia trên thế giới. 

Trên địa bàn tỉnh Phú Thọ, huyện Lâm Thao, dự báo tình hình kinh tế 

được dự báo tiếp tục phát triển, chính trị, xã hội ổn định; quốc phòng, an 

ninh được giữ vững; đời sống của Nhân dân và lực lượng vũ trang từng bước 

được cải thiện. Tuy nhiên các hoạt động khiếu kiện, đình công, truyền đạo 

trái pháp luật, tai tệ nạn xã hội, khai thác khoáng sản, ô nhiễm môi trường 

đền bù giải phóng mặt bằng còn tiềm ẩn nhiều nhân tố mất ổn định; thiên tai, 

hỏa hoạn, do dịch bệnh diễn biến phức tạp, khó lường; đặc biệt là các hoạt 
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động truyền đạo trái phép chống phá Đảng, Nhà nước của các thế hệ thù 

địch….ảnh hưởng trực tiếp đến công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm 

vụ quốc phòng địa phương. 

Trên địa bàn xã Vĩnh Lại, tình hình ANCT, TTATXH ổn định, QP-

AN được giữ vững, kinh tế tiếp tục tăng trưởng, đời sống của nhân dân từng 

bước được nâng lên, theo tinh thần Nghị quyết đại hội Đảng bộ xã, năm 

2023 là năm giữa nhiệm kỳ triển khai, thực hiện Nghị quyết đại hội đảng các cấp 

nhiệm kỳ 2020-2025. Tình hình kinh tế được dự báo tiếp tục phát triển, chính 

trị - xã hội ổn định; quốc phòng an ninh được giữ vững; đời sống của nhân 

dân từng bước cải thiện. Tuy nhiên các hoạt động khiếu kiện, truyền đạo trái 

pháp luật, tệ nạn xã hội, ô nhiễm môi trường, đền bù giải phóng mặt bằng 

còn tiềm ẩn nhiều nhân tố mất ổn định; thiên tai, hỏa hoạn, dịch bệnh diễn 

biến khó lường; Đặc biệt là các hoạt động chống phá Đảng, Nhà nước của 

các thế lực thù địch đặc biệt trong các ngày dịp lễ kỉ niệm trong năm. 

Phần II 

NHIỆM VỤ CÔNG TÁC QUỐC PHÒNG ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2023 

 1. Công tác quán triệt thực hiện các chủ trương về công tác quốc 

phòng. 

 Tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện đường lối, chủ trương của 

Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, Nghị quyết của Quân ủy Trung 

ương về nhiệm vụ công tác quốc phòng địa phương; xây dựng LLVT có chất 

lượng tổng hợp, khả năng sẵn sàng chiến đấu ngày càng cao; xử lý thắng lợi 

các tình huống về quốc phòng, an ninh, không để bị động bất ngờ trong mọi 

tình huống. 

Cụ thể hóa các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng và Nhà nước về công tác 

quốc phòng, trọng tâm là Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng;  Kết luận số 

41-KL/TW ngày 31/ 3/ 2009 của Ban bí thư TW Đảng (khóa IX) về tăng 

cường sự lãnh đạo của Đảng đối với lực lượng Dân quân tự vệ (DQTV) và 

Dự bị động viên (DBĐV) trong tình hình mới; Kết luận số 64-KL/TW ngày 

30/10/2016 của Bộ chính trị về đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết số 28/NQ-

TW ngày 22/09/2008 của Bộ chính trị về tiếp tục xây dựng các tỉnh, thành 

phố trực thuộc Trung ương thành KVPT vững chắc trong tình hình mới; 

Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 25/10/2013 của BCH TW (Khóa XI) về 

Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; Chiến lược Quốc phòng; 
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Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trên không gian mạng; Luật Quốc phòng; Luật 

Dân quân tự vệ; nghị định số 164/2018/NĐ-CP ngày 21/12/2018 của Chính 

phủ về kết hợp quốc phòng với KT-XH và KT-XH với quốc phòng; Nghị 

định số 02/2019/NĐ-CP ngày 02/01/2019 của Chính phủ về phòng thủ dân 

sự; Nghị định số 21/2019/NĐ-CP ngày 22/02/2019 của Chính phủ về Khu 

vực phòng thủ; Nghị định số 03/2019/NĐ-CP ngày 05/09/2019 của Chính 

phủ về phối hợp giữa Bộ Công an và Bộ Quốc phòng 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 nhiệm vụ quốc phòng; nghị định số 02/2020/NĐ-CP ngày 

30/06/2020 của Chính phủ về quy định hoạt động phối hợp của Dân quân tự 

vệ và các văn bản pháp luật của Chính phủ, các Bộ, ngành Trung ương, của 

Tỉnh và huyện về công tác quốc phòng địa phương, góp phần vào nâng cao 

nhận thức trách nhiệm cho đội ngũ cán bộ, đảng viên các cấp, các ngành và 

toàn xã hội đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.  

 Thường xuyên theo dõi nắm chắc tình hình an ninh chính trị- trật tự 

an toàn xã hội trên địa bàn xã. Nghiên cứu, đánh giá đúng âm mưu thủ đoạn 

“diễn biến hòa bình - bạo loạn lật đổ ” của kẻ thù chủ động đấu tranh phòng 

ngừa làm thất bại âm mưu “diễn biến hòa bình - bạo loạn lật đổ" của các thế 

lực thù địch, giữ vững ổn định chính trị trên địa bàn xã. Sẵn sàng nhận và 

hoàn thành nhiệm vụ được giao. 

Điều chỉnh bổ sung quyết tâm A, hệ thống kế hoạch A2, A4. Điều chỉnh bổ 

sung kế hoạch chiến đấu phòng thủ cho phù hợp với tình hình thực tế của địa 

phương. 

 Chỉ đạo lực lượng dân quân phối hợp chặt chẽ với lực lượng Công an 

giữ vững an ninh chính trị- trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, tuyên truyền 

học tập Luật dân quân tự vệ; Luật quốc phòng; Luật NVQS; Luật lực lượng 

DBĐV; Luật giáo dục QP- AN và các văn bản Thông tư, Chỉ thị của cấp 

trên, góp phần nâng cao nhận thức trách nhiệm cho đội ngũ cán bộ, đảng 

viên, các cấp, các ngành và toàn xã hội đối với sự nghiệp xây dựng và bảo 

vệ Tổ quốc trong tình hình mới. 

 2. Công tác giáo dục Quốc phòng và An ninh. 

 Tiếp tục quán triệt và thực hiện tốt Chỉ thị số 12-CT/TW ngày 

03/5/2007 của Bộ chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công 

tác giáo dục quốc phòng và an ninh trong tình hình mới; kiện toàn hội đồng 

GDQP&AN theo quy định. 
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 Chỉ đạo các khu dân cư, các đơn vị rà soát, báo cáo các đối tượng thuộc 

diện tham gia GDQP&AN; cử cán bộ tham gia bồi dưỡng kiến thức QP&QN 

đối tượng 4 do huyện tổ chức. 

 Chuẩn bị các nội dung cho công tác kiểm tra của hội đồng GDQP&AN 

huyện kiểm tra theo kế hoạch. 

 3. Công tác xây dựng tiềm lực quốc phòng, thế trận quốc phòng toàn 

dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, xây dựng khu vực phòng thủ ngày 

càng vững chắc. 

 a, Xây dựng tiềm lực chính trị tinh thần 

Chỉ đạo xây dựng tiềm lực chính trị, tư tưởng, củng cố giữ vững trận địa tư 

tưởng của Đảng, trong đó trọng tâm là công tác xây dựng các tổ chức Đảng 

trong sạch vững mạnh; làm tốt công tác phát triển Đảng viên, chú trọng công 

tác phát triển Đảng trong lực lượng DQTV, DBĐV. Nâng cao chất lượng 

công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng, gắn với thực hiện Chỉ thị 

số 05/CT-TW của Bộ chính trị về đẩy mạnh “ Học tập và làm theo tư tưởng, 

đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” thời kỳ mới. Phát huy quyền làm chủ 

của Nhân dân, tham gia vào xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở, xây dựng 

“thế trận lòng dân” vững chắc. 

 Tiếp tục triển khai sắp xếp tổ chức lại bộ máy chính trị tinh gọn, hiệu 

lực, hiệu quả; tinh giản biên chế gắn với cơ cấu lại đội ngũ công chức, viên 

chức. Củng cố xây dựng, nâng cao hiệu quả hoạt động và hoàn thành việc tổ 

chức Chi bộ Quân sự cấp xã theo Nghị quyết số 07/-NQ-TW ngày 

16/06/2022 của BCHTW khóa XIII; kế hoạch số 1471-KH/QUTW ngày 

21/10/2022 của Quân ủy Trung ương. 

 Chỉ đạo tổ chức các hoạt động tuyền truyền 88 năm ngày truyền thống 

lực lượng DQTV (28/3/1935-28/3/2023) tuyên truyền cho cán bộ, chiến sỹ 

DQTV xã tham gia các trang nhóm facebook “Tôi yêu chiến sỹ sao vuông” 

và “Yêu người chiến sỹ DQTV Việt Nam”. 

 b, Xây dựng tiềm lực kinh tế 

 Triển khai có hiệu quả Nghị định số 164/2018/NĐ-CP ngày 

21/12/2018 của Chính phủ về kết hợp quốc phòng với kinh tế - xã hội và 

kinh tế - xã hội với quốc phòng. Tập trung chỉ đạo xaayd ựng xã nông thôn 

mới nâng cao, khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu. Thẩm định giám sát chặt 

chẽ các dự ân phát triển kinh tế - xã hội với quốc phòng, an ninh. 

 c, Xây dựng tiềm lực khoa học, cồng nghệ 
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 Đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ vào phát triển kinh tế và 

nhiệm vụ quốc phòng - an ninh, đảm bảo tốt trang bị, vũ khí, hậu cần, kỹ 

thuật cho lực lượng DBĐV xã. 

 d, Xây dựng tiềm lực quân sự 

 Chỉ đạo xây dựng lực lượng vũ trang địa phương vững mạnh toàn 

diện, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Lực lượng DQTV theo 

hướng “vững mạnh, rộng khắp”. Đăng ký quản lý chặt chẽ lực lượng 

DBĐV, đảm bảo biên chế đúng, đủ vào đơn vị. Nâng cao chất lượng tổng 

hợp sẵn sàng cơ động trong mọi tình huống. 

 Thường xuyên nắm chắc tình hình ANCT-TTATXH trên địa bàn. Duy 

trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ an toàn tuyệt đối các sự kiện 

chính trị quan trọng và các ngày lễ tết của đất nước, dịp Giỗ tổ Hùng Vương 

- Lê hội đền Hùng năm 2023 và các sự kiện quan trọng diễn ra trên địa bàn. 

 Thực hiện nghiêm Nghị định số 03/2019/NĐ-CP ngày 05/09/2019 của 

Chính phủ về phối hợp giữa Bộ Công an và Bô quốc phòng 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 nhiệm vụ quốc phòng; Nghị định số 02/2020/NĐ-

CP ngày 30/06/2020 của CHính phủ về hoạt động phối hợp của DQTV; 

Thông tư số 38/2015/TT-BQP ngày 07/05/2015 của Bộ trưởng Bộ quốc 

phòng quy định tổ chức, nhiệm vụ và quyền hạn của cơ quan, đơn vị thuộc 

Bộ quốc phòng được giao nhiệm vụ chống khủng bố, Tổ chức thực hiện 

nghiêm túc Quyết định số 35/QĐ-UBND ngày 27/12/2019 của UBND tỉnh 

về ban hành quy trình giải quyết tập trung đông người, biểu tình, gây gối an 

ninh trật tự va fbao loạn trên địa bàn tỉnh; Quyết định số 02/QĐ-UBND 

ngày 07/01/2022 của UBND tỉnh về việc ban hành Phương án ứng phó tình 

huống khủng bố trên địa bàn tỉnh. 

 Lực lượng vũ trang địa phương tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện 

tốt Nghị quyết số 1659-NQ/QUTW ngày 20/12/2022 của Quân ủy Trung 

ương về nâng cao chất lượng huấn luyện giai đoạn 2023 - 2030 và những 

năm tiếp theo. 

 Tổ chức diễn tập chiến đấu phòng thủ theo kế hoạch của huyện( dự 

kiến tháng 07) đảm bảo chặt chẽ, an toàn, đạt kết quả cao.  

 Thực hiện tốt công tác tuyển sinh quân sự năm 2023. Quản lý chặt chẽ 

nguồn và triển khai tốt các bước công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập 

ngũ năm 2024. 
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 Tham gia các hội thi, hội thao do Ban Chỉ huy Quân sự huyện tổ chức 

theo quy định. 

 Nâng cao chất lượng trình độ cán bộ quân sự Ban chỉ huy quân sự xã 

trình độ Cao đẳng, Đại học ngành quân sự cơ sở theo Quyết định số 

799/QĐ-TTG ngày 25/05/2011 của Thủ tướng Chính phủ và Thông tư số 

96/2015/TT-BQP ngày 31/08/2015 của Bộ Quốc phòng. Quy hoạch, bổ 

nhiệm Chỉ huy trưởng, Phó chỉ huy trưởng BCH Quân sự cấp xã qua đào tạo 

ngành quân sự cơ sở theo quy định. 

 4. Kết hợp chặt chẽ việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế 

xã hội với tăng cường củng cố quốc phòng – an ninh; kết hợp quốc phòng với an 

ninh và đối ngoại. 

Tiếp tục chỉ đạo tập trung thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, 

gắn việc thực hiện các chỉ tiêu kinh tế, xã hội với nhiệm vụ củng cố quốc 

phòng, an ninh. Tận dụng mọi nguồn lực, triển khai các biện pháp phát 

triển kinh tế, xã hội trong thời bình đạt hiệu quả, nhất là  các thành phần 

kinh tế phục vụ cho xây dựng KVPT và động viên công nghiệp khi 

chuyển địa phương vào các trạng thái quốc phòng. 

 Tiếp tục quán triệt và thực hiện có hiệu quả chỉ thị số 46-CT/TW 

ngày 22/6/2015 của Bộ chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối 

với công tác bảo đảm an ninh, trật tự trong tình hình mới; Quy định số 

126-QĐ/TW ngày 28/02/2018 của Bộ chính trị “Quy định một số vấn đề 

bảo vệ chính trị nội bộ Đảng”; kết luận số 32-KL/TW ngày 05/7/2018 của 

Bộ chính trị về tình hình an ninh, trật tự nổi lên gần đây và nhiệm vụ, giải 

pháp thời gian tới; gắn các chỉ tiêu về quân sự quốc phòng địa phương 

trong thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới với xây dựng cơ sở 

vững mạnh toàn diện, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ quốc phòng, an ninh. 

Tăng cương nắm tình hình địa bàn, kịp thời tham mưu, giải quyết dứt 

điểm các vụ việc phức tạp ngay tại cơ sở. 

 5. Công tác chính sách. 

 Thường xuyên tuyên truyền, phổ biên và thực hiện tốt các chủ trương, 

chính sáchb của Đảng và Nhà nước đối với người có công với cách mạng, 

chính sách quân đội, chính sách hậu phương quân đội. 

 Bảo đảm đầy đủ chế độ chính sách đối với lực lượng dân quân tự 

vệ. Tiếp tục giải quyết tốt chính sách cho các đối tượng theo các Quyết 
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định của Thủ tướng Chính phủ và triển khai chính sách mới  ban hành 

đúng đối tượng, không để sai sót. 

 6. Công tác quản lý nhà nước về quốc phòng. 

 Thực hiện tốt Luật quốc phòng, Luật nghĩa vụ quân sự, Luật DQTV, 

Luật GDQP&AN, Luật lực lượng DBĐV; các văn bản, Chỉ thị, Nghị quyết 

của các cấp về công tác quân sự quốc phòng. Củng cố kiện toàn Hội đồng 

GDQP&AN, hội đồng nghĩa vụ quân sự. Hoạt động có nề nếp, hiệu quả, 

tuyên truyền sâu rộng trên các phương tiện thông tin đại chúng, nâng cao ý 

thức trách nhiệm về nhiệm vụ bảo vệ tổ quốc trong tình hình mới cho các 

tầng lớp nhân dân. Tham mưu cho Đảng ủy tổ chức quán triệt, cụ thể hóa, 

triển khai thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng và các cấp 

về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quốc phòng địa phương năm 2023. 

PHẦN III 

TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

 1. Ban chỉ huy quân sự xã. 

 Chủ trì phối hợp với các ban ngành xây dựng các văn bản cụ thể hoá 

nội dung kế hoạch công tác quân sự quốc phòng sát với tình hình thực tế ở 

địa phương và tổ chức thực hiện đạt kết quả cao nhất. 

 Căn cứ vào văn bản của cấp trên tham mưu cho cấp uỷ,  chính 

quyền dự thảo các chỉ thị, nghị quyết, kế hoạch, quyết định và hướng 

dẫn nhằm lãnh chỉ đạo tốt công tác quân sự quốc phòng địa phương 

năm 2023. 

 Trực tiếp tham gia tập huấn, tổ chức huấn luyện cho lực lượng dân 

quân nhằm nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu, kịp thời sử trí các tình 

huống có thể xảy ra giữ vững an ninh chính trị- trật tự an toàn xã hội 

trên địa bàn.  

 Trực tiếp đăng ký quản lý nguồn SSNN. 

 Tham mưu cho HĐNVQS xã thực hiện tốt nhiệm vụ tuyển quân hoàn 

thành 100% chỉ tiêu Huyện giao,  

Phối hợp chặt chẽ với lực lượng công an, giữ vững an ninh chính trị  

trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, bảo vệ các ngày lễ, tết, kỷ niệm các sự 

kiện quan trọng..., trọng tâm là dịp Giỗ tổ Hùng Vương  năm 2023 và các 

ngày lễ kỉ niệm trọng năm. 

2. Công an xã. 
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 Phối hợp chặt chẽ với Ban chỉ huy quân sự xã thực hiện tốt Nghị 

định số 03/2019/NĐ-CP ngày 05/9/2019 của Chính phủ về phối hợp 

giữa Bộ công an và Bộ quốc phòng trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an 

ninh tổ quốc, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh  phòng, chống 

tội phạm và nhiệm vụ quốc phòng; Nghị định số 133/2015/NĐ-CP ngày 

28/12/2015 về quy định phối hợp của DQTV với các lực lượng trong 

hoạt động bảo vệ biên giới, hải đảo, bảo vệ ANCT-TTATXH ở các cơ 

sở, bảo vệ và phòng chống cháy rừng. Phối hợp quản lý nắm chắc diễn 

biễn tình hình. Tham mưu đề xuất cho cấp uỷ, chính quyền phòng 

chống, ngăn chặn, giải quyết mọi tình huống có hiệu quả nhằm giữ 

vững ổn định an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. 

Trọng tâm là Giỗ tổ Hùng Vương năm 2023 và các ngày lễ kỉ niệm 

trọng năm. 

 3. Tài chính. 

 Đảm bảo nguồn ngân sách cho việc thực hiện nhiệm vụ công tác quốc 

phòng địa phương, tập trung vào nhiệm vụ huấn luyện, xây dựng và huy 

động lực lượng DQTV, GDQP&AN, công tác tuyển chọn và gọi công dân 

nhập ngũ, công tác phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và một số 

nhiệm vụ thường xuyên, đột xuất theo chỉ đạo của Đảng ủy, UBND xã. 

 4. Trạm y tế. 

 Phối hợp với Ban CHQS xã, Công an xã tổ chức khám sức khỏe nghĩa 

vụ quân sự và thực hiện tham gia công an nhân dân theo thông tư liên tịch số 

16/2016/TTLT-BTY-BQP ngày 30/6/2016 của Bộ trưởng Bộ y tế, Bộ trưởng 

Bộ quốc phòng quy định việc khám sức khỏe thực hiện nghĩa vụ quân sự. 

 5. Đài truyền thanh. 

 Làm tốt công tác tuyên truyền  về đường lối của Đảng, chính sách pháp 

luật của Nhà nước về công tác quốc phòng, quân sự địa phương. 

 Tăng cường tuyên truyền cho cán bộ Đảng viên và nhân dân, thực 

hiện tốt Luật quốc phòng, Luật nghĩa vụ quân sự, Luật dân quân tự vệ, Luật 

lực lượng dự bị động viên, Luật phòng thủ dân sự, Luật giáo dục QP-AN các 

nghị định, chỉ thị, nghị quyết của Đảng, Nhà nước. 

6. Các ban ngành đoàn thể. 

 Tổ chức quán triệt, chỉ đạo và xây dựng kế hoạch cụ thể của ngành 

mình, thông qua phê duyệt theo phân cấp. Phối hợp chặt chẽ với Ban chỉ huy 

quân sự xã tuyên truyền học tập Luật dân quân tự vệ, Luật NVQS, Luật QP, 
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Luật GDQP-AN, Luật lực lượng dự bị động viên cho đoàn viên, hội viên 

mình. 

 7. Các khu dân cư 

 Căn cứ kế hoạch của UBND xã, cụ thể hóa sát với thực tế của từng 

khu; tổ chức quán triệt, chỉ đạo và triển khai thực hiện tốt công tác quốc 

phòng địa phương. 

 Đề nghị Uỷ ban mặt trận tổ quốc xã trong phạm vi, chức năng, nhiệm 

vụ quan tâm triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ quân sự quốc phòng năm 2023 

trên địa bàn xã. 

 Căn cứ Kế hoạch của UBND xã yêu cầu Ban chỉ huy quân sự xã, Công 

an xã,  các ban ngành địa phương, các đơn vị có liên quan, các khu dân cư tổ 

chức triển khai thực hiện thắng lợi nhiệm vụ công tác quân sự , quốc phòng 

địa phương năm 2023./. 

Nơi nhận: 

-UBND huyện thay B/c; 

-Ban CHQS huyện B/c; 

-TT ĐU-HĐND-UBND xã; 

-MTTQ -Các ban ngành đòan thể; 

-Quân sự-Công an; 

-Tài chính, y tế, đài TT; 

- Các khu dân cư; 

-Lưu VP. 

  

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  

CHỦ TỊCH 

 

 

 
Đoàn Minh Huân 
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