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KẾ HOẠCH 
Phát động thi đua thực hiện nhiệm vụ quốc phòng,  

quân sự địa phương năm 2022 
 

 

Căn cứ Nghị định số 168/2018/NĐ-CP ngày 28/12/2018 của Chính phủ về 

công tác quốc phòng ở bộ, ngành trung ương, địa phương; Nghị định số 

21/2019/NĐ-CP ngày 22/02/2019 của Chính phủ về khu vực phòng thủ; Chỉ thị 

của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Kế hoạch của Ủy ban nhân dân tỉnh về nhiệm vụ 

công tác quốc phòng, quân sự địa phương năm 2022; 

Ủy ban nhân dân tỉnh phát động thi đua thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, 

quân sự địa phương năm 2021; cụ thể như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Tiếp tục phát huy vai trò lãnh đạo của cấp ủy Đảng, sự chỉ đạo của chính 

quyền, ban ngành, vai trò tuyên truyền, vận động Nhân dân của đoàn thể các cấp 

trong thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương năm 2022. 

2. Biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc 

trong thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương gắn với thực hiện thắng 

lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2022. 

II. NỘI DUNG, CHỈ TIÊU THI ĐUA 

* Chủ đề: “Đoàn kết, mẫu mực, kỷ cương, linh hoạt, sáng tạo, quyết thắng”. 

1. Tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện có hiệu quả các chỉ thị, nghị 

quyết của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước về công tác quốc 

phòng:  

- Tổ chức quán triệt sâu sắc và thực hiện có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết, 

kết luận, chiến lược, đề án, dự án về quân sự, quốc phòng của Tỉnh ủy, chỉ đạo của 

Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng về xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc, 

toàn diện; Luật Dân quân Tự vệ, Luật Lực lượng Dự bị động viên... 

- Tổ chức triển khai thực hiện Nghị định số 21/NĐ-CP của Chính phủ về khu 

vực phòng thủ, Nghị định số 03/2019/NĐ-CP ngày 05/9/2019 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. Nắm chắc tình hình vùng trời, vùng biển, nội địa, không gian mạng, xử lý 

kịp thời, hiệu quả các tình huống về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ngay từ 

cơ sở, không để tạo “điểm nóng”, lan rộng, kéo dài.  
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2. Thi đua thực hiện có chất lượng công tác phòng thủ, sẵn sàng chiến 

đấu, bảo vệ an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội; kết hợp thực hiện nhiệm 

vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội với tăng cường củng cố quốc phòng - 

an ninh và xây dựng khu vực phòng thủ bảo đảm chặt chẽ, toàn diện, đồng 

bộ: 

- Chỉ đạo diễn tập khu vực phòng thủ cấp huyện. Các huyện, thành phố chỉ 

đạo cấp xã diễn tập chiến đấu phòng thủ. Phấn đấu 100% cuộc diễn tập theo Kế 

hoạch đạt loại Khá trở lên. 

- Tập trung chỉ đạo việc xây dựng các hạng mục dự án Trường bắn, thao 

trường huấn luyện Núi Đỏ theo kế hoạch; tiếp tục triển khai xây dựng Trung tâm 

huấn luyện dự bị động viên; khảo sát, xây dựng một số hạng mục trong căn cứ hậu 

phương, căn cứ hậu cần - kỹ thuật của tỉnh. Bảo đảm kết hợp chặt chẽ giữa quốc 

phòng với kinh tế - xã hội và kinh tế - xã hội với quốc phòng theo Nghị định số 

164/2019/NĐ-CP của Chính phủ. Quản lý, sử dụng đất quốc phòng đúng mục đích, 

không để xảy ra lấn chiếm. 

- Các huyện, thành phố ven biển phối hợp chặt chẽ cùng các sở, ngành liên 

quan tập trung rà soát, đăng ký, quản lý, tập huấn, huấn luyện nhân lực, tàu thuyền 

dân sự sẵn sàng tham gia đấu tranh bảo vệ chủ quyền, quyền chủ quyền các vùng 

biển, đảo nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam theo Nghị định số 

30/2010/NĐ-CP và Nghị định số 130/2015/NĐ-CP của Chính phủ. 

3. Thực hiện tốt công tác giáo dục quốc phòng và an ninh: 

- Tiếp tục tổ chức quán triệt, thực hiện tốt công tác giáo dục quốc phòng an 

ninh trong tình hình mới. Chủ động kiện toàn tổ chức và nâng cao hiệu quả hoạt 

động của Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh các cấp. Xây dựng kế hoạch 

tổ chức bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho các đối tượng đúng quy 

định; chủ động tăng cường bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng an ninh cho chức sắc, 

chức việc trong các tôn giáo, già làng, trưởng họ; cử cán bộ tham gia bồi dưỡng 

kiến thức quốc phòng - an ninh do Trung ương và Quân khu tổ chức đủ chỉ tiêu. Tổ 

chức bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh cho các đối tượng đạt từ 25-30% 

số cán bộ chưa qua bồi dưỡng trong nhiệm kỳ 2021-2025. Thường xuyên, tích cực 

đổi mới hình thức, phương pháp để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo 

dục quốc phòng - an ninh cho học sinh, sinh viên. 

4. Xây dựng lực lượng vũ trang địa phương ngày càng vững mạnh và 

thực hiện có hiệu quả công tác động viên, tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ:  

- Xây dựng lực lượng vũ trang địa phương ngày càng vững mạnh cả về chính 

trị, tư tưởng và tổ chức; chú trọng giáo dục nâng cao nhận thức, bản lĩnh chính trị 

cho cán bộ, chiến sỹ trước âm mưu của các thế lực thù địch. Triển khai thực hiện 

nghiêm túc Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về giao chỉ tiêu huấn luyện, kiểm 

tra sẵn sàng động viên quân nhân dự bị và phương tiện kỹ thuật năm 2022. Rà soát, 

đăng ký, quản lý chặt chẽ thực lực nguồn động viên; phúc tra, sắp xếp Quân nhân 

dự bị vào đơn vị dự bị động viên đạt 95% trở lên, đúng chuyên nghiệp quân sự đạt 

75%  trở lên, đảng viên đạt 12%; nâng cao chất lượng chính trị, khả năng sẵn sàng 
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chiến đấu các đơn vị dự bị động viên làm nhiệm vụ khẩn cấp theo Nghị định số 

03/2020/NĐ-CP của Chính phủ.  

- Tập trung củng cố, xây dựng lực lượng dân quân tự vệ theo phương châm 

“Vững mạnh, rộng khắp”, có số lượng hợp lý, chất lượng ngày càng cao, phù hợp 

với từng địa phương, đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới; chú trọng nâng cao chất 

lượng, hiệu quả hoạt động của dân quân thường trực, dân quân biển. Duy trì 100% 

chỉ huy trưởng cấp xã tham gia cấp ủy và là thành viên Ủy ban nhân dân cùng cấp; 

nâng tỉ lệ đảng viên là thôn đội trưởng trên 60%. Phấn đấu 100% chi bộ quân sự cơ 

cấu đúng thành phần, giữ vững 87% chi bộ có cấp ủy trở lên, tỷ lệ đảng viên trong 

dân quân tự vệ đạt 24% trở lên (Dân quân đạt 19% trở lên); 100% cấp xã trọng 

điểm về quốc phòng duy trì tiểu đội dân quân thường trực hoạt động có hiệu quả. 

Hoàn thành xây dựng mới nhà làm việc cho Ban Chỉ huy Quân sự cấp xã kết hợp 

nhà trực cho lực lượng dân quân; tu sửa, nâng cấp các nhà đã xây dựng. Tổ chức 

tập huấn, huấn luyện 100% đầu mối dân quân tự vệ, quân số đạt 90% trở lên. 

- Thực hiện tốt quy trình tuyển quân, bảo đảm đủ 100% chỉ tiêu, nâng cao 

chất lượng; tuyệt đối không để công dân không đủ tiêu chí chính trị nhập ngũ vào 

Quân đội; xử lý nghiêm hành vi chống khám, chống lệnh; nâng cao chất lượng, 

hiệu quả công tác tuyển sinh quân sự, đăng ký công dân tuổi 17 theo Luật Nghĩa 

vụ quân sự. 

5. Duy trì thực hiện có hiệu quả hoạt động công tác đảng, công tác chính 

trị trong lực lượng vũ trang địa phương: 

- Thường xuyên chăm lo xây dựng lực lượng vũ trang tỉnh vững mạnh theo 

hướng cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại; coi trọng xây dựng 

lực lượng vũ trang tỉnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức; nâng cao chất 

lượng tổng hợp, năng lực chỉ huy, tác chiến, trình độ và khả năng sẵn sàng chiến 

đấu. Tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí 

Minh. Chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức tốt phong trào thi đua yêu nước, phong trào thi 

đua Quyết thắng, các đợt thi đua. Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của 

Ban Chỉ đạo 35, Lực lượng 47 các cấp.  

- Tăng cường lãnh đạo công tác bảo vệ an ninh, đẩy mạnh phong trào “Quân 

đội chung sức xây dựng nông thôn mới”, “Quân đội chung tay vì người nghèo”, 

tiếp tục thực hiện tốt phong trào thi đua “dân vận khéo” xây dựng “đơn vị dân vận 

tốt”, nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện các chủ trương của Đảng, Nhà nước, 

Quân đội về công tác dân vận. Giải quyết tốt các chính sách hậu phương Quân đội, 

nhất là các chính sách tồn đọng sau chiến tranh; đẩy mạnh hoạt động “Đền ơn, đáp 

nghĩa” và tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ. Tổ chức tốt Hội diễn nghệ thuật quần 

chúng ở các cấp. 

6. Thực hiện có hiệu quả đề án “Bảo đảm Quốc phòng” và Đề án tổ chức 

lực lượng, huấn luyện, hoạt động và bảo đảm chế độ, chính sách cho dân quân 

tự vệ gắn với thực hiện có hiệu quả nội dung Cuộc vận động 50 và phong trào 

thi đua “Ngành Hậu cần Quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy”: 

- Triển khai, thực hiện đề án “Bảo đảm Quốc phòng” và Đề án tổ chức lực 
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lượng, huấn luyện, hoạt động và bảo đảm chế độ, chính sách cho dân quân tự vệ 

trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025. Bảo đảm ngân sách địa phương để tiếp tục 

đầu tư, mua sắm, bổ sung, nâng cấp phương tiện trang bị kỹ thuật quân sự, công cụ 

hỗ trợ, nhu yếu phẩm bảo đảm phục vụ công tác huấn luyện, diễn tập, sẵn sàng 

chiến đấu, phòng chống, khắc phục hậu quả thiên tai, cứu hộ, cứu nạn. Tiếp tục 

thực hiện chương trình khắc phục hậu quả bom, mìn sau chiến tranh. Triển khai 

quyết liệt, đồng bộ, có hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch, bảo đảm thích 

ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh Covid-19. Phấn đấu 100% cơ 

quan, đơn vị không có trường hợp vi phạm Luật Giao thông đường bộ và mất an 

toàn trong tham gia giao thông. 

7. Thời gian thi đua: Chia làm 02 đợt: 

- Đợt 1: Từ ngày 01/01/2022 đến ngày 30/6/2022. 

- Đợt 2: Từ ngày 01/7/2022 đến ngày 31/12/2022. 

III. CÔNG TÁC KHEN THƯỞNG 

1. Hình thức: Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. 

2. Tiêu chí khen thưởng: 

a) Tập thể: Xét tặng cho tập thể đạt các tiêu chí sau: 

- Có 02 năm liên tục hoàn thành tốt các nội dung, chỉ tiêu trong phong trào 

thi đua thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương do các cấp phát động: 

+ Đối với các cơ quan, đơn vị thường trực: Có 02 năm liên tục liền kề trước 

năm đề nghị khen thưởng được tặng danh hiệu “Đơn vị tiên tiến” trong phong trào 

thi đua Quyết thắng. 

+ Đối với Ủy ban nhân dân và Ban Chỉ huy Quân sự cấp xã, lực lượng dự bị 

động viên, dân quân tự vệ: (Năm  trước liền kề và năm đề nghị khen thưởng) Được 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện và tương đương tặng ít nhất 02 Giấy khen trong 

các phong trào, đợt thi đua. 

- Nội bộ đoàn kết, thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở, tổ chức tốt các phong 

trào thi đua; chăm lo đời sống vật chất, tinh thần trong tập thể, thực hành tiết kiệm, 

thực hiện đầy đủ các chế độ, chính sách pháp luật. Không có cá nhân vi phạm kỷ 

luật và mất an toàn trong tham gia giao thông. 

b) Cá nhân: Xét tặng cho cá nhân đạt các tiêu chí sau: 

- Có 02 năm liên tục liền kề trước năm đề nghị khen thưởng hoàn thành tốt 

các nội dung, chỉ tiêu trong phong trào thi đua thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, 

quân sự địa phương do các cấp phát động và được Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp 

huyện và tương đương tặng ít nhất 02 Giấy khen trong các phong trào, đợt thi đua. 

- Không vi phạm kỉ luật và vi phạm an toàn giao thông. 

3. Thủ tục hồ sơ đề nghị khen thưởng: Thực hiện theo quy định tại Quyết 

định số 95/2018/QĐ-UBND ngày 21/11/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh về ban 

hành Quy chế thi đua, khen thưởng. 
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4. Thời gian trình hồ sơ đề nghị khen thưởng: Hồ sơ đề nghị khen thưởng 

gửi về Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh (thông qua Phòng Chính trị) trước ngày 

30/11/2022 để tổng hợp, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, khen 

thưởng (thông qua Sở Nội vụ) trước ngày 15/12/2022. 

5. Số lượng khen thưởng: Không quá 10 tập thể và 15 cá nhân. 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Căn cứ nhiệm vụ, chỉ tiêu được giao, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, các Sở, 

ban, ngành có liên quan, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tổ chức 

phát động thi đua, ký kết giao ước thi đua, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện. 

2. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh có trách nhiệm phối hợp với Sở, ban, ngành liên 

quan, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố triển khai thực hiện kế hoạch phát 

động thi đua thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương năm 2022 bảo 

đảm hiệu quả. 

 3. Giao Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh phối hợp với Sở Nội vụ kiểm tra, hướng 

dẫn, đôn đốc việc thực hiện Kế hoạch này; tổ chức bình xét, thẩm định khen 

thưởng và báo cáo kết quả cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh theo quy định./. 
 

 

Nơi nhận: 
- Bộ Tư lệnh Quân khu 5; 
- Thường trực: Tỉnh ủy, HĐND tỉnh; 
- CT và các PCT UBND tỉnh; 
- Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; 
- Các Sở, ngành; 
- UBND các huyện, thành phố; 
- Ban CHQS các huyện, thành phố; 
- VPUB: LĐ, TCDNC; 
- Lưu: VT, VXNV.   ĐNĐ 

CHỦ TỊCH 
 

 

 

 

 

 

Trần Quốc Nam 
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