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CHI THI
Vê vic thirc hin cong tác
quôc phông, quân sty dja phtuo'ng nãm 2019
Nàrn 2018, tInh hInh kinh té - xã hi trên dia bàn huyn Minh Long
tiêp tic du'c on djnh, hâu bet các chi tiêu dê ra dêu datvà vrqt, del sOng vt
chat tinh than cüa Nhân dan tiêp tic duçc nâng len, nhiêu van dé bü'c xlic cña
xã hôi duo'c giái quyêt düt diem, cOng tác quOc phông và an ninh du'p'c các
cap üy, chInh quyên quan tarn hom Tuy nhiên, vn cOn tiêm an nhng yêu tO
bat On nhu': Các the lirc thi dich tiêp tVc day rnnh tuyên truyCn chOng phá
each rnanh nuó'c ta, thñc day "tu din bin" "tir chuyCn hóa" nht là trén
khOng gian mng, tInh hIrth an ninh chInh trj, trt tir an toàn xã hi có chiéu
huó'ng diên biên phi.irc tap.... tác dng den cOng tác quOc phông và an ninh.•
Duoc sr quan tarn lanE dao cña Huyn u, CáC co quan, ban ngành
theo chuc nàng nhim v dã tharn rnuu cho UBND huyn triên khai thirc hin
nhirn vi1 quOc phông, quan six dja phuang dat hiu qua, dã tao duc sr
chuyên biên tIch circ cà ye nhn thirc, trách nhim.
Dé triên khai thirc hin t& cOng tác quôc phông, quân sr dja phuog
nàrn 2019 dat kêt qua. Chü tjch U ban nhân dan huyn yêu câu Thu tru'Ong
các co quan, ban ngành huyn; Chü tch U ban nhân dan các xã tp trung
thirc hin tOt các nhiêrn vi chñ yêu sau day:
1. Cong tác lãnh do, chi dto.
Tip tuc quán trit thirc hin Nghj quyêt Trung uo'ng 8 (khoá XI) v
"Chien 1uçic bào v To quOc trong tlnh hlnh rnói"; Chi th sO 07- CT/TW cilia
Ban BI thu; Nghi. quyt sO 28-NQ/TW ngày 22 tháng 9 närn 2008 cilia B
ChInh trj ye xây dirng các tinh, thành phô trirc thuc Trung ucmg thành khu
vuc phông thu (KVPT); Chi thi 12-CT/TW ngày 03/5/2007 cilia B ChInh tij
ye tang cung sr länh dao cüa Dàng dôi vO'i cOng tác GDQPAN; Trien khai
thrc liin tot Luât Quôc phOng, Luât DQTV (sra doi), Lut GDQPAN, Lut
nghTa vi quân sir (sua dOi) dOng thôi c11 the boa các Nghi, dnh sO
152/2007/ND-CP ngày 10 tháng 10 nàm 2007 cüa ChInh phili ye KVPT;Ngh
dnh sO 77/2010/ND-CP ngày 12/7/2010 cilia ChInh phü quy djnh ye phOi hçrp
giva Bô QuOc phOng, B COng an thirc hin bâo v an ninh quOc gia, giü gin
an toàn xã hi; Ngh dnh sO 133/2015/ND-CP quy djnh vic phOi hp cilia
DQTV vói các 1irc 1ung trong boat dông bào v bien giói, bien ,dào; bào v
an ninh chInh tn, trât tir, an toàn xã hi & co s&; bâo v và phOng, chOng cháy
rung; Nghj dnh sO 13/2014/ND-CP ngày 25/02/2014 cilia ChInh phñ qui dnh
chi tiêt và bin pháp thi hành Lut giáo dic quOc phông và an ninE; Quyêt
dinE s 13/2012/QD-TTg ngày 23/02/2012 cüa Thu tu&ng Chinh phü ye quy
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ch kt hçp kinh t - xà hi vi quc phông trong khu vrc phông thü; Quyêt
djnh s 607/QD-TTg ngày 24/4/2014 cüa Thu tu'óg ChInh phü phê duyt Dê
an dào, to giáo viên giáo diic quôc phdng và an ninh den nàm 2020; Quyêt
dinh so 799/QD-TTg ngày 25/5/20011 cüa Thu tuóg Chinh phü Phê duyt
Dê an dào to can b quân sir Ban Chi buy quân sr xã, phung, thj trân trInh
cao dàng, dui h9c ngành quân sr co' sô Triên khai thrc hin Co hiu qua
các quyêt djnh giao chi tiêu cüa Thiii tuó'ng ChInh phü; B truO'ng Quôc
phOng; Nghj quyêt cüa Dàng u Quân khu 5, Mnh 1nh ye nhim v quân si1
quôc phông cüa Tu' 1nh Quân khu 5; Nghj quyêt Dàng u Quân ski' tirth.
2. Cong tác phông thu san sang ellen dãu,
DUy tn nghiêm các ch d trrc sn sang chin dâu; Kin toàn Ban chi
do PhOng không nhãn dan (PKND) cap huyn di vao hot dng theo Nghi,
dinh 74/2015D-CP ngày 09/9/2015 cüa ChInh phü và Thông tu'
06/2016/TT-BQP ngày 23/01/20 16 cüa B Quôc phOng ye vic huó'ng dn
thrc hin Nghi dnh 74/20 1 5/ND-CP; tiêp tic tniên khai xây drng truOg bàn,
thao tru'ôg huân 1uyn cua huyn theo Thông tu so 01/TT-BQP cüa B Quôc
phông va Chi thi cüa TVDU/QK; Ban CHQS huyn to chute diên tp CH-TM
1 ben 1 cap trên bàn dO.
Chi dao 1irc Iu'Q'ng quân si' dja phuong các cp phôi hpp vó'i 1rc lupTlg
Cong an hot d5ng dñng chute nàng nhirn vv. Tang cu'è'ng 1'c 1ucng trurc san
sang chiên dâu, phôi hpp chat ch vó'i các 1rc lu'cmg bão v an toàn tru'O'c,
trong và sau các ngày lé, tet, sur kiên chinh tr quan tr9ng cüa dat nuó'c, cua
huyên. To chute 1uyn tap, diên tap các phu'ang an chiên dâu, phOng chông
khãc phc hu qua thiên tai, djch bênh, tIm kiêm cü'u nn de kp thOi xü' trj
khi có tInh huông xày ra. Xây dçmg dày düh thông van kin bâo dam cho
Quyet tam A, ke hoch A2, A4, he thông kê hoach thuO'ng xuyen, nàrn chäc
khà näng dng viên bào darn nhu câu nãrn dâu chiên tranh; Roan chinh h
thông k hoch báo darn cho nàm dâu ehien tranh.
3. Xây diyng hyc lu'çrng vu trang dja phirng và co quan quãn sij
vii'ng minh.
a) Tp trung chi dio xây dmg co quan quân s\r huyn và Ban CHQS
các xã, Ban CHQS Tu v c quan vQ'ng mnh toân din theo Chi thi so
91 7/CT-QP cüa Bô truO'ng B Quôc phOng. Kin toàn di ngu can b Ban chi
buy quân sir xà theo Dieu 21 Lut DQTV, Dieu 9 Ngh dinh 03/2016/ND-CP
ngày 05/01/2016 cüa ChInh phü và theo Thông tu Lien tch sO
01/2013/TTLT-BNV-BQP ngày 10/4/2013.
b) Ban Chi huy Quan sir huyn phi hp vói Phông Tài nguyen và
Môi truO'ng rà soát hin trng, quy hoch sur dung dat quOc phông lam thao
truô'ng tren dja bàn huyên. Lp quy hoch, kê hoach và to chuc khào sat, xây
dung h thông Cong trInh chiên dâu, cong tac phông thu dan sir theo Ngh
dnh 1 17/ND-CP cüa ChInh phil
c) Chi dao t chuc dàng k 1n du yà dang k b sung cho cOng dan
trong d tuOi thirc hin nghla yu tharn gia DQTV. On dnh xây drng 1rc
luçmg DQTV " Vüng manh, rng khãp" nárn 2019 theo Thông tu
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33/2016/TT- BQP ngày 29/3/20 16, phân b 1irc 1ung hçp 1, on dnh trên da
bàn toàn huyn. Kiên toàn Ban CHQS cap xã, Co quan to chác dii so lu'yng,
chat luo'ng. 1 00% Chi huy truô'ng,Chi huy phó quân s11 xã qua dâo tao trung
cap, cao däng, dai hoc ngành quân sir co so' và trung cap l lun chinh trj,
thOn dOi tnr&ng là dàng viên; duy trI Chi b quân sr có cap u dat 100% tr
len; rnôi xa kêt nap tii 2 den 3 dàng viên trong dan quân, trong do chii trpng
trong li'c lu'p'ng dan quân co dhg (DQCD), giU vii'ng dáng viên trong DQTV
dat 22% trO' len (trong Dan quân dat 18% tr& len) doàn viên 60% tth len; thrc
hin cOng tác tuyên sinh cao däng, dai hpc ngãnh quân sir co sO' theo chi tiêu.
Xãy drng 5/5 xã vftng rnanh ye QPAN.
Tp trung cung cô DQTV Cap huyn, xà "mi trung di 31 dng chI,
lay môt tiêu di trong trung dôi dan quân co' dng cap xà, xây drng dan quân
thu'ôg tnrc 10 dOng chI. Chi dao Co' quan quân sr xâ xây drng kê hoach
tham muu cho cap ui', chjnh quyên bào darn Co chê, chInh sáCh dOi vO'i ii'c
luç'ng Dan quân ngoài các chê do do huyn báo darn. Thirc hin tot cOng tác
bO trI sn ding can bO Quân su Cap xã theo COng van 1389-CV/TU ngày
15/12/2016 cua Tinh uS' và Thông tu Lien tch so 01/2013/TTLT-BNV-BQP.
d) Duy trI nghiêm tijc tO chii'c, biên chê 1irc lu'Q'ng thuO'ng trirc theo
quy djnh cua B Quôc phOng. Chi dao thrc hin tot cOng tác däng kS', quãn iS'
cong dan trong d tuOi san sang nhp ngii, d tuOi tharn gia Dan quân tçr v,
tuyên ch9n Va gpi Cong dan nhp ngii diing dOi tu'ng, bào darn chat lu'çing và
dat 100% Chi tiêu (Chi tiêu toàn huyn 50 thanh niên: Trong do 46 TN nhp
ngii vâo Quân dôi, 04 TN nhp ngii vào Cong an nhân dan). Chili tr9ng tuyên
chpn thanh niên là dáng vien và sO cO trInh d dai hQc, cao dàng nhp ngQ
(lu'u ,)1: qua trInh tuyen quân tS' 1 dôi bOi khOng qua 2% theo Thông tu
148/TT-BQP ngày 04/10/2018). Xii iS' nghiem thanh niên chOng 1nh NVQS.
TO chilrc don, tiep nhn quân nhân hoàn thành NVQS trO' ye da phuung chu
dáo; tiêp thc thu hOi, xii iS' vat lieu nO và cong cv ho trg theo Nghj djnh sO
26/2012/ND-CP ngày 05/4/2012 cilia ChInh phii dat hiu qua.
4. Cong tác giáo dic quôc phông an ninh.
Tip tvc chi dao, t chilrc thuc hin nghiem tiiC Chi th so 12-CT/TW
ngày 03 tháng 5 nàrn 2007 cilia Bô ChInh trj; Chi thj sO 24-CT/TU ngày 16
tháng 10 näm 2007 cilia Tinh uS' Quàng Ngãi ye tang cuO'ng sir lanE dao cilia
Dãng dOi vâi cOng tác giáo dvc quOe phông và an ninh trong tInh hinh rnO'i;
Quy djnh so 07- QD/BTCTW ngày l6tháng 4 nàrn 2008 cilia Ban TO chilrc
Trung uong ye tieu chuân kiên thilic quOC phông và an ninh cho can bO, dâng
viCn; trien khai thirc hin Lut GDQPAN; kin toàn Hi dOng GDQPAN cap
huyn, cap xã dii thành phân; nang cao chat lugng hiu qua hoat dng. Hi
dOng GDQPAN huyn chi dao Co quan thu'O'ng trvc HDGDQPAN phOi hgp
vó'i Ban to chilrc Huyn, PhOng Nôi vi, Trung tarn bOi duO'ng chInh trj xây
dung kê hoach bOi dirmg KTQPAN cho dOi tugng 4 theo phân cap dat 100%
ke hoach dirge giao. TnrO'ng THPT dâu tu ngân sách rnua sam trang thiêt bj
day và h9c b mon GDQPAN. Phông DG&DT huyn trien khai thi.rc hin tot
Thông tu sO 01, 02/TT-BGDDT ngày 13/01/2017 cilia B GD&DT.
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Thuô'ng xuyên chi do tang cuô'ng cong tác giáo diic quôc phdng toàn
dan trên các phuo'ng tin thông tin di ching, nghiên ciru dôi imi ni dung,
hInh thñ'c, phuung pháp, bin pháp dé tuyên truyên giáo diic có chat luçmg,
dt hiu qua thiêt t1c.
5. Quãn 1 Nhã nu'ó'c ye cong tác quôc phông.
a) Chi dao thuc hiên quán 1 Nba nuóc ye cong tác quôc phOng theo
phrn vi chute näng, nhirn vu, quyên han cña trng ngành, trng da phung,
nghiên cà'u son thâo ban hành dü h thông van bàn pháp 1 chi do ye cong
tác quOc phOng, quân sij phñ hcp sat vói tlnh hInh thre tiCn cula tulng ngành,
tulng dja phu'og de triên khai thuc hin có hiu qua nhirn vii quOc phông,
quân suj dja phu'og nam 2019.
b) Chuân bj tOt các ni dung phic vi cho B CHQS tinh kiêm tra
cOng tác triCn khai Lut DQT\7..
6. COng tác bão dam ngân sách.
Vé bào darn ngân sách chi cho cOng tác quOc phOng, quân sir da
phuoig thirc hin theo Lutt ngãn sách Nba nLrO'c và eác van bàn hin hành.
Các cap, các ngành, các dja phuung theo phm vi churc näng, nhim vi tO
chulc tot viêc 1p dir toán, thrc hin và quyêt toán ngân sách theo dulng quy
dinh.
Giao Ban Chi huy quân sr huyn phi hgp vO'i eác co quan, ban,
ngành, doàn the lap kê hoach, huóiig dn cho các da phu'og, the Co quan tO
chulc; to chuirc thanh ti-a, kiêm tra dinh ki 6 tháng và nàm, tong hcip báo CáO
B CHQS tinh và UBND huyn theo quy djnh.
Yêu cu Thul ti-uOng CáC co' quan, ban, ngành, doàn th v Chul tjch U
ban nhân dan các xa triên khai thurc hin nghiêrn tulc Chi thi nay.!.
No'i n/i an:
- Bô CHQS tn1i (báo cáo);
- TT: HU, HDND huyn;
- CT. PCT UBND huyn;
- Van phàng Huyn u;
- Ban CHQS huyên
- UBND S xa, 02 Ban CHQS Ti ye;
- VP: CPVP;
- Luu: VT.
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