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CONG HOA xA HQI CHU NGHiA VIT NAM
Dc 1p - Tir do - Hnh phñc
Minh Long, ngày ttháng 3 nám 2019

CIIIYNG TRiMI HAMI BONG
Thirc hin Nghj quy& s 24-NQ/TW ngày 16/4/2018 cña B ChInh trj
ye Chin lu'ç'c Quc phông Vit Nam
Can cir Nghj quy& s 24-NQ/TW ngày 16/4/2018 cCia B ChInh trj
(khóa XII) ye Chiên 1uc Quoc phông Vit Nam;
Can ci Nghj quyêt so 32/NQ-CP ngày 06/12/2018 cüa ChInh phü ye
ban hành Chuo'ng trinh hành dng th1rc hin Nghj quyêt so 24-NQ/TW ngày
16/4/20 18 cüa B ChInE tn. ye Chiên lu'gc Quoc phông Vit Nam;
Can cr Chuoiig trInh hành dng so 01/CTr-UBND ngày 31/01/2019
ciia UBND tinE Quãng Ngäi ye thçrc hin Nghj quyêt so 24-NQ/TW ngày
16/4/2018 cüa B ChInE trj ye Chiên lu'9'c Quôc phông Vit Nam;
UBNDhuyn Minh Long ban hành Chiiong trInh hành dng thirc hin
Nghj quyêt so 24-NQ/TW eüa B Chinh tn ye Chiên lugc Quôc phông Vit
Narn nhu sau:
I. MTJC TIEU
- Cii th hóa các ni dung nEim V11, giài pháp d thirc hin thng igi
Nghj quyêt cüa B ChInh trj ye Chiên 1uçc Quôc phOng Vit Nam.
- Xác dinE nhing ni dung nhirn vii lón, 1 trInh và thi gian thc hin
ciXa các ban, ngành ciXa da phuo'ng chiX dng phôi hçip triên khai thyc hin
dông bO, d.t ket qua tot.
- Huy dng siX'c mnh tong h9p cüa toàn dan, ciXa cà h thông chInE trj,
xay dçmg nên quOc phông toàn dan, toàn din, dc 1p, t1r chü, tir cuô'ng, tang
cu'ô'ng tiêrn 1irc quôc phông, xây dirng the t4n quôc phông toàn dan gàn vi
the trn an ninh Nhân dan vCtng chàc, chiX dng hi nhp q1Oc tê, hqp tác và
dâu tranh quOc phông, thirc hin thang 19i rniic tiêu bào v To quôc. Thirc
hin dong b nhirn v11, giài pháp nhàm bào d:árn: "Dáng vü'ng, dan giàu,
dan yen, quail mcmli, them bzn, bó't thà". Thirc hin m1ic tiêu xây dirng bào
v To quOc Vit Narn xi hi chü nghia den nam 2030 yà nhng nàrn tiep
theo.
II. NHI1M VT.J, GIAI PHAP CHU YEU (Co phy lyc danh myc
nhiçin vi kern theo,)
1. Cong tác thông tin, tuyên truyen, quán trit, triên khai Nghj
quyet
a) Ban CHQS huynchü trI phôi hgp vói các Phông, ban, ngnh, hi
doàn the cña da phuo'ng, to chic tot vic phô bien, quán trit, tuyen truyên
nhQiig ni dung co ban cüa Nghj quyêt yà Chuang trInh hành dng cüa
UBND huyn tó'i tO chic Dâng các cap, to chirc chinE trj x hi den các ban,
ngành hi doàn the, dja phuo'ng yà Nhân dan, d nâng cao nhn thic cho can

b các c.p, tao dng th4n trong xä hi, nhrn phát huy sirc manh khi dai
doan kêt toàn dan tOc trong xâ.y dixng và bão v To quôc.
b) Ban CHQS huyn chii trI phôi hçp vái Cong an, Phông Giáo diic và
Dào tao, Ban Tuyên giáo Huyn iy nghiên cüu bô sung, biên soan, du'a nOi
dung Ngh quyêt vào chuang trInh giàng day, h9c tap, bôi dixông kiên thic
quôc phông, an ninh cho các dôi tung. Các ban, ngnh, hi don the dja
phu'ang claü dng to chirc quail trit, giáo dçic, tuyên truyên nhCtng ni dung
co' bàn cüa Nghj quyêt sat vó'i tInh hinh, linh virc thuc ban, ngành mlnh phçi
trách.
2. Tang cu'ô'ng sti' lãnh do cila Bang, nâng cao hiu Iirc, hiu qua
quãn I cfla Nhà nu'ó'c dôi vói quôc phông
a) Ban CHQS huyn chü trI phôi hçip vi các Phông, ban, ngành, doàn
the cüa dja phuo'ng có lien quan to chuc thirc hin nghiêrn các van bàn quy
pharn pháp 1ut lien quan den quOc phông nharn nâng cao hiu hrc, hiu qua
quàn l Nhà nuó'c ye quOc phông, tr9ng tam là dôi rni, nâng cao hoat dng
cüa h thông chInh quyên các cap. Ccing Co kin toàn co' quan (can b) lam tOt
cOng tác quôc phông ö các co' quan ban, ngành, doàn the thuOc UBND huyn.
Các ban, ngành, doàn the cüa da phuo'ng tiêp tiic day rnanh thrc hin có
chiêu sâu các Ngh quyêt, Chi th có lien quan den quôc phông an ninh; xây
drng các cap üy, to chác Dâng trong sach vtng manh ye chInh trj, ta tuo'ng,
to chic và dao dirc. Thçrc hin tot cOng tác kiêm tra, giám sat cüa tO chic
dàng, mO' rng dan chñ, nâng cao hiu qua giám sat, phàn bin x. hi và cci
chê kiêrn soát quyên lc. Xây dçi'ng di ngü can b, cong chic, viên chirc có
bàn 1mb chInE tr v[ng yang có dao dic nghê nghip trong sang, chap hành
nghiêrnk' 1ut Dâng, pháp 1u.t nhà nuó'c, tIch circ chüdng dâu tranh ngàn
chn, day lüi suy thoái ye tu' tung chInh tr, dao dác, lOi sOng, các biêu hin
"tv dien bien", "tir chuyên hóa" trong nOi b và các biêu hin tiêu cçrc thain
nhüng, lng phi, quan lieu, igi Ich nhóm.
b) Các ban, ngành, doàn the ci,ia dja phuo'ng lien quan phOi hgp vâi các
co quan tharn rnu'u, giiip vic ca Huyn üy dôi rnói, nâng cao hiu qua cOng
tác tu' taông, 1 1un, hoàn thin phuong thic, Ca chê lânh dao ca Dàng dOi
vo'i quôc phông. Nâng cao nàng lic hoach dnh duè'ng lOi, the chê hóa và tO
chic thrc hin chü tru'ang, Ngh quyet ye quôc phOng ti1 huyn den co' so' và
cap üy dàng các cap.
c) Dê nghi, Van phOng huyn chii trI phOi hgp vi các ban, ngành, doàn
the cüa dja phuo'ng lien quan thic hin tOt cOng tác bào v Bang, bào v
chInh tn, nOi b, chOng các bieu hin tieu crc trong cOng tác can b; ngn
chn, cài cam, móc nôi, khOng d phân tr ca hi chInh trj chui sâu, leo cao
vào to chrc dàng và ca quan cOng quyen Nhà nu'ó'c.
d) Ban CHQS huyn chii trI phOi hgp vâi cacphong, ban, ngành, doàn
the cña dia phu'o'ng cO lien quan tham muu dê xuât, süa dOi, bO sung, ban
hành rnó'i hoc ban hành theo thârn quyen cac van bàn quy pham pháp 1ut có
lien quan h thông pháp lust, chInh sách, ca che ye quôc phOng; quy che phôi
hgp gina Ban CHQS huyn, Cong an huyn yà các ban, ngành, hi doàn the,
bào darn dày dü chc nang, nEim vçi, ni dung quàn l~T Nba nu'âc ye quOc
2

phOng. B sung, cii th hóa chrc näng, nhirn v1i và med quan h trong lTnh
virc quôc phông; lien kt cht ch các khu vrc phông thu huyn, x trong khu
virc phông thf. Quy djnh rö trách nhirn ciia nguO'i dirng dâu các cap, các ban,
ngành, hôi doàn the dja phu'ong trong thirc hin nhim v11 quôc phông. Kêt
h9p chat ch quãn 1 quôc phông bang co chê, chInh sách, pháp 1ut, bin
pháp kinh tê, hành chInh và giáo diic thuyêt phic. Thc hin nghiêm quy dnh
thanh tra, kiêrn tra, giám sat bâo dam thông nhât tà huyn den xà trong lnh
vçrc quôc phOng, kjp thô'i khàc phçic khuyêt diem han chê.
d) Cong an huyn chü trI huóng dan các ban, ngành, hi doàn the cfia
dja phu'ang lam tot cong tác bào v an ninh chInh trj ni b, báo v bI rnt
Nlhà nu'ó'c; chi dao triên khai có hiu qua cong tác phông ngixa, dâu tranh,
ngàn chn, hoat dng moe nôi, thâm nhp, tác dng chuyên hOa nOi b, cài
cam ni gián; day rnanh dâu tranh phông, chông các loai ti pharn và hành vi
vi phrn pháp 1ut; tharn mu'u e xuât vói Dãng, Nhà nuo'c giái quyêt các van
dê chinh trj phrc tap trong ni b, báo darn doànkêt, thông nhât, bào v vai
trô lanE dao c1ia Dãng, không dê hInh thành các to chrc chInh trj dOi 1p trên
dja bàn huyn.
e) Phông Van hóa và Thông tin phôi hçp vói Ban CHQS huyn, Cong
an huyn, Buu din và các ban, ngành, doàn the cüa dja phuo'ng lien quan
tang cuà'ng cong tác quàn 15' Nhà ni.thc trên lTnh virc an ninh thông tin, truyên
thông, an ninh rnng, bão v bI mt Nhà nu'óc. Kjp thai phát hin dâu tranh
ngàn chn và xu 15' nghiêrn các hành vi hoat dng igi diing khOng gian rnng
de tuyên truyên, phá hoai tu tung, hthng dn các phuang thirc chong Dâng,
Nba nu'o'c, tiêii hành khüng bô, kIch dng, ti.i tp biêu tInh gay mat an ninh,
chInh tn, trt tçr an toàn xà hi.
f, UBND các xä tap trung xây dirng h thông chInh trj vUng rnanh, nhât
là co so, bão v chInh trj ni b, phát huy tot quyen lam chü cüa Nhan dan
trên các lTnh VUC kinh tê, chInh trj, quân sr, an ninE, van boa xa hi.. . Te tçic
dOi mó'i phu'Gng thiic, co che, kin toàn co câu, nâng cao nàng lçrc lnIi. dao,
chi dao ci.ia to chiic Dãng trong xây dmg và boat dng khu v1i'c phông thu xã.
3.Xãy drng, phát triên huyn giàu mrnh kêt hçp chit the vói bão
dam quOc phông, an ninh
a) Phông Kinh te và Ha tang chü ti-I phOi hgp vth các Phông, ban,
ngành, hi doàn the dja phuGng thuông xuyen trien khai dong bO, thông nEat
vic xay dii'ng, phát trien kinh te gàn vth xay dirng nên quOc phông toàn dan,
an ninh Nhan dai, the trQn an ninh N1an dan \rang chàc tr du'ng lOi, chInh
bin pháp c th tr huyn den xà. Dâu tu' phát triên và nang cao tInh
sách
dc lip, tir chi cua nen kinh te. Kêt hgp cht che phát ti-ien kinh tê - xa hi
oi báo dam quOc phông, an ninE ti-en tat cá các linE vçrc, ngành, gän vó'i the
trn kbu vixc phông thu huyn và dieu chinE, bô sung các quy hoach, k
hoach, dé an, di' an dâu tu phát triên ngành giao thông phü h9p vói tinE hmnh
kinh tê - xa hi Va gàn vó'i quy hoach tong the xay ding the trn quân sx trong
khu vic phàng thü, sn sang chuyên sang phçic vçi nhu câu quOc phOng theo
ke hoach thông nhât.
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phong Bô sung, cu the hoa chuc nàng, nhiêrn vu va môi quan he trong ii'nI'
vuc quôc phong, hen ket chat chê cac khu vuc phong thu huyên, xã trong kh
virc phOng thu. Quy dnh rô trách nhim cUa ngui di'rng dâu các cap, các ban
ngành, hôi doàn the dja phuang trong thc hin nhim vii quôc phOng. Két
h9p chat chë quán 1 quôc phOng bang ca chê, chInh sách, pháp 1ut, bin
pháp kinh tê, hành chInh và giáo diic thuyêt phiic. Thirc hin nghiêm quy djnh
thanh tra, kiêm tra, giám sat bão dam thông nhât tO huyn den xã trong linh
virc quôc phông, kp thô'i khàc ph1ic khuyêt diem hn chê.
d) Cong an huyn chü trI hu'ng dan các ban, ngành, hi doãn the ci1a
dja phuong lam tot cong tác bâo v an ninh chInh trj ni b, bào v bI mt
Nba nu'ó'c; cM do triên khai có hiu qua cong tác phOng ngra, dâu tranh,
ngãn chn, hot dng moe nôi, thârn nhp, tác dng chuyên hóa nOi b, cài
cam nOi gián; day mtnh dâu tranh phông, chông các 1oti tOi phm và hành vi
vi phtm pháp 1ut; tham mi.ru e xut vi Dãng, Nhà nu'ó'c giài quyt CáC van
de chInh trj phác tp trong ni b, bâo dam doànkêt, thông nhât, bào v vai
trô lânh dto cüa Dáng, không d hlnh thành các to chrc chInh trj dôi 1p trên
dja bàn huyn.
e) Phông Van hóa và Thông tin phôi hgp vói Ban CHQS huyn, Cong
an huyn, Buu din và các ban, ngành, doàn the cua dja phuong lien quan
tang cu6ng cong tác quân l N]aà nuóc tren 11'nh vçic an ninh thông tin, truyên
thông, an ninh rnng, bão v bI mt Nba nuó'c. Kjp thO'i phát hin dau tranh
ngän ch.n vaxu 1' nghiern các hành vi hot dng igi ding không gian mng
de tuyen truyen, phá ho.i tu' tu&ng, hu'áng dan các phuo'ng thác chông Dáng,
Nba nuót, tien hành khung bô, kIch dng, t1i tp biêu tInh gay mat an ninh,
chInh tij, t4t tir an toàn xA hi.
f) UBND các x. tp trung xây dirng h thông chInh tr vtng mnh, nhât
là 0' co' SO, bão ye chInh trj ni b, phát huy tot quyen lam chü cüa Nlhân dan
tren các lThh vrc kinh te, chInh trj, quân sr, an ninh, van hóa xä hi. . .Tiêp tçlc
dôi mói phuong thirc, co' che, kin toàn co cau, nâng cao nàng 1c lnh do,
chi dio cua to chtrc Dãng trong xây dirng và hot dng khu v1rc phOng thu xa.
3. Xây drng, phát triên huyn giàu mjnh kêt h9'p chit chë vó'i bão
dam quôc phOng, an ninh
a) PhOng Kinh te và H. tang chü trI phOi hgp vói các Phông, ban,
ngành, hi doàn the dja phu'ong thu'O'ng xuyen trien khai dOng b, thông nhat
vic xay ding, phát trien kinh tê gàn vi xay drng nên quôc phOng toàn dâñ,
an ninh Nbân dan, the trQn an ninh Nbân dan vng chàc tir du'ng 101, chInh
sach den bin pháp c the tr huyn den xâ. Dâu tu' phát triên và nâng cao tIn
dc lap, tçr chu cüa nen kinh tê. Kt hgp chat ch phát triên kinh tê - xà hi
v0i báo dam quOc phông, an ninh tren tat cã các lTnh vçrc, ngành, gàn vói tie
t4n khu vrc phông thu huyn và diêu chinh, bO sung các quy hoach, k
hoch, d an, dr an dâu tu phát trien ngành giao thông ph'a hç'p vO'i tInh hInh
kinh tê - xa hi và gn vó'i quy hoach tong the xây dirng the trn quân sr trong
khu virc phOng thü, sn sang chuyen sang phiic vi nhu cãu quôc phOng theo
k hoich thông nhât.
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b) Phông Tài chInh - K hoach chü tn phi hçp vó'i Ban CHQS huyn
va các ban, ngành, hi doan the dja phuoiig trInh cap co thârn quyên bô trI dir
toán chi thung xuyên d tniên khai chuong trInh, dê an, dr an quôc phông;
các cong trInh phông thu tr9ng diem cüa huyn. Hoàn thin Ca chê quán 1,
thu hut dâu tLr; dOi rnó'i cong tác xiic tiên dâu tu' theo huó'ng thiêt thiic, hiu
qua, phü h9'p vó'i tàng linh v1rc tiêp tiic day mmnh cong tác xüc tiên kêu gi
nlaà dâu tu' nu'o'c ngoài vào lTnh virc cong nghip; quy hoach phát triên kinh tê
- x hi phái gàn vó'i quy hoch xây di..rng the trn quôc phông, an ninh trong
khu virc phông thfi cüa huyn.
c) Các Phông, ban, ngành, hi doân the và UBND các x diêu chinh ice
hoch bâo darn nhu cau quôc phông nàrn dâti chiên tranh, gàn vó'i quy hoch
phát triên kinh tê - xã hi cüahuyn. To chirc tniên khai thirc hin quy hoch
tong the bô trI quOc phông ket h9p kinh tê - x hi. Chii dng, tIch circ hi
nhtp kinb tê, quOc tê, da phu'crng hóa, da d.ng hóa quan h kinh tê quOc tê,
báo darn không phi thuc vào rn,t thj truô'ng, rnt dôi tác cii the. Chü dng
i[xng phó hiu qua vó'i tác dng tiêu c1ic, gay sic ép thông qua kinh tê ti ben
ngoài.
4. Gifl' vfl'ng on djnh chInh trj tu' tu'ô'ng, nâng cao hiu qua hot
dông thông tin, truyên thông, cling cô lông tin ella Nhân dan vó'i Bang,
Nhà nu'ó'c vã Quãn di truyên truyn, coi tr9ng giáo diic Ieh sll', truyên
thông clan tc, pliô biên pháp lut cho toàn dan, nhãt là thanh niên, hçc
sinh, sinh viên; chfl dng cung cap thông tin, djnh hu'ó'ng du' Iun, day liii
thông tin, an phâm dôi trj, nâng cao 5 thfrc cãnh giác tru'ó'c am mu'u, thu
dotn chông phá clia các the lii'c thu djch
a) Tuyên tnuyên có hiu qua Luat An ninh ning, nhàrn bão darn an
toàn, an ninh thông tin trên k.hOng gian rnng, quän i chat ch hot dng báo
chI, Internet, rnng xã hOi; bão darn chñ quyên quôc gia so; chân chinh xü' i
kjp thà'i, nghiCrn rninh cáo sai phrn ye hot dng trên k.hOng gian rnng.
b) Cong an huyn chll trI phOi hgp cáo ban, ngành, doàn the cua da
phu'ang day rnnh phong trào toàn dan bào v an ninh To quOc nhàrn bâo darn
an ninh, bâo darn trQt an toàn x hi trên dja bàn huyn; lam that b.i am mu'u
(Din biên hôa bInh), bao ion iât do, xü' 1 nghiêrn cac hnh vi igi ding dan
chü, nhân quyên, tOn giáo, dan tOc hot dng chOng dôi; lam tot cong báo,v
chInh tr ni b, phát hin, dâu tranh ngàn chn icjp thô'i các hott dng móc
nôi, lôi kéo tác dng vào ni b ta cüa các dOi tugng; phát hin tharn imrn, xu'
1 nghiêm các bieu hin "tu din biên", "tir chuyên hóa" nOi b.
c) Tang cuông cOng tác quán 1 Nba nuó'c tren linh virc an ninh thông
tin, truyCn thông, an ninh rnng; báo v hi rnQ.t Nba nuó'c. Kjp thai phát hin,
dâu tranh ngãn chn và xir 1 nghiêrn cáo hành vi, hot dng igi ding lchông
gian rntng dê truyên truyên, phá hoai tu' tu&ng, hu'ó'ng dan phu'o'ng thuc chong
Dâng, Nba nuó'c, tiên hành kh1ing bO, phá hod icIch dng tçi tap, biêu tInh gay
mat an ninh, trt tir.
d) Day rntnh cOng tác giáo diic chInh tnj, tu' tu&ng, ket hgp chat ch vó'i
cOng tác to chic, kiern ti-a, giárn sat phát huy quyen lam chll dlla Nbân dan,
to them tin vào thàng igi sr nghip dOi rnó'i, vào khá nàng và sirc rnnh tOng
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hcip cüa d.t nu, ó'c, sic rninh vô djch cüa Nhân dan và cüa 1thi dai doàn k&
toàndântôc.
d) Các Phông, ban, ngành, hi doàn the và UBNII) cáo x tiêp tiic cii the
hóa, c1i the hóa quan diem, chü truang, chInh sách cüa Dáng ye dai doàn ket
toàn dan tc, xay dmg, cüng co the t4n lông dan, tao nên tang vng chäc cho
nên quôc phông toàn dan, nên an ninh Nhân dan. Thic hin tot cáo chInh sách
an sinh xä hi, dan tc, ton giáo, cáo nguOn lrc x hôi, phát triên kinh tê, giâi
quyêt tot cáo van dê xä hi, xay dgmg môi truông van hóa lành manh, nâng
cao dô'i sOng vat chat và tinh than cüa Nhân dan, nEat là cáo x khó khn.
5. Xây dii'ng nên quOc phông toàn dan, Iirc lu'9'ng vu trang huyn:
táp urng nhim vii bão v TO quôc trong tInh hlnh mó'i
a) Ban CHQS huyn chü trI phôi h9p vó'i cáo PhOng, ban, ngành, hi
doàn the cüa dja phro'ng tharn rnu'u xây ding, cüng cô vng chàc nên quôc
phông toàn dan, toàn din gàn ket cht ch vó'i nên an ninh Nhân dan, the tran
an ninh Nhân dan, the tran lông dan lam that bai am rnuu "Din biên hôa
bmnh", bao loan lat do can thip vu trang cüa cáo the liic thij djch, tao chiên
khOng gian rnng. Tang crô'ng tiêrn 1irc quôc phông, nâng cao tInh ben vung,
khá nãng huy dng, dáp img yeu cau quOc phông, quân sçr thô'i bInh và thôi
chien. Bô sung, hoàn thin ni dung, phu'o'ng thirc tiên hành cOng tác dáng,
cong tao ohInh trj trong xay dgmg nen quôc phông toàn dan. DOi mói ni
dung, phu'o'ng pháp giáo diic, bOi duông kien thic quOc phông, an ninh; nâng
cao nhan thCic, trách nhirn, nàng lic hành dng cCia cáo cap, cáo ngành toàn
the à toàn dâi-i, ihan thii'c và x 1 ding dan rnôi quan h dôi tao, dôi tugng,
hgp tác và dâu tranh quôc phông.
b) Diêu chinh bO trI quOc phông huyn dáp lrng yeu oâu phông thñ gàn
vó'i phát trien kinh tê - xã hi cüa huyn. Tang cung lnh dao, chi ctao, dâu
tu nguOn 1ic nâng cao chat lucng xây dimg cáo khu virc phông thu huyn, có
tiern lu'c, sirc rnanh toàn din, vUng chàc, dáp ing yêu câu dQc lap, ti.r içrc, tai
chô, lien ket cht ch trong the tran phông thu huyn. Tha djnh cáo dir an
phu hp vói Quyêt tarn tao chien phông thu cia cáo cap bâo dam yeu to. K&
h9p phát ti'ien kinh te - x. hOi phài gàn vó'i bào darn quOo phông, an ninE;
dieu chinh kjp thôi khi có chien tranh; chuyên nen kinh te tCr thô'i bInh sang
thô'i ohien, huy dng rni tiern näng, nguôn llro cua dat nu'ó'o, cáo ngành và
mi thành phan kinh te bão darn cho nhu câu chien tranh, duy trI vat chat,
phuong tiên, tiang bi quOc phong tien dia ban huyen Xây dung dOng bo h
thông to chic to chirc phông thu dan sr, bao darn cho phông tránh khào phçio
hau qua thiei tai, tharn h9a và hau qua chiên tranh.
- Xây dçrng lirc luç'ng vQ trang huyn vung math ye chinE trj tu tixó'ng,
to chirc lay xây dyng ye chInE tij lam ca so' nâng cao sc rninh tOng hçp và
kha nàng san sang chiên dâu, xfrtrI kp thè'i cáo tinE huong ye quôc phOngani.
ninh dáp ung yeu oâu bào v To quôc trong tInh hInh rnó'i. Tren 9o' s tie
luc, diêu kin cUa huyn yà yêu cau nhiêrn yu bao v To quôo, phan dâu den
nàrn 2030 xây dung LLVT huyn ca ye to chc, bien che; trInh d quân sr,
chinE trj, chuyên mon nghip v11, ngh thuat quan sii, phuong thOc tao ohien,
vu khI trarig bj k thuat yà cOng tác bão darn.
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- Eiu chinh t cht'rc biên ch phü hap vó'i Quy& tam tác chin phông
thu và vu khI trang bj hiên có cüa LLVT huyn; sn sang dáp óng nhirn vi
khi chuyên sang thô'i chiên, nhân và hoân thành các nhim vii duçic giao.
- Tiêp tiic dôi nid to chic, phuang thic bão dam Hu can - K thut
trong tác chiên phông thu. Hmnh thành Ca sô báo dam Hu can - K thut cüa
huyên, kêt hop voi xã hôi hoa, su dung co hiêu qua tap trung nguôn luc dâu tu
phát triên tiêm 1rc quôc phông giãrn thiêu gánh nng cüa nên kinh tê. TIch
circ tham gia dóng gop vào phát triên kinh tê cUa huyn.
- Doi mói hInla thirc to chicftung thung trirc, gn vói cac don vj; sn
sang phát triên 1irc 1ung khi chuyên tir thôi bInh sang thai chiên và trong qua
trInh chiên tranh. Xây d1rng içrc 1u9ng d1.r bj dng viên hung hu, dü so lu'çing,
chat lu'Q'ng tong hcp ngày càng cao, ditng chuyên ngành quân 51r t?.o ca s&kp
thai phát triên 1irc fti'Q'ng khi can thiêt. Xây dirng 1irc 1u9'ng dan quân tçr v
rng k.hàp, dôi rnó'i rnô hInh to chrc, huân 1uyn, hoat dng. Chu tr9ng den
li;rc 1uçing dan quaii thuà'ng trirc cüa 02 xi Long Mon và Long Hip. Thng
buoc tiang bi phuong tiên vu khi phu hop voi dan quân tu ye a dia ban tiong
diem ye quOc phông, an ninh. To chuc huân 1uyn, din tp thiêt t1c sat vói
tInh hinh thii'c te cüa tu'ng dja phuang, hiu qua, gàn vói bào v dja bàn, gi
vü'ng an ninh chInh trj, t4t tr an toàn xà hi trên dja bàn. Tiêp tiic kin toàn
Ban CI-IQS các xà cu can b quân sr di dào to to nguôn can b lau dài cho
dja phtrang.
- Bô sung, hoàn chinh ca chê chInh sách phü hgp de xay dçrng, quàn 1,
huân 1uyn và sn sang huy dng 1irc lu'9'ng dci' bj dng viên, dan quan t1r v
phi hap vó'i thà'i k' rno'i, gàn vó'i xay ding 1irc lu'gng dir bj dng viên, dan
quân tu' v vó'i xây drng khu v11'c phông thu huyn và trách nhirn cUa cap üy
chInh quyên dja phu'o'ng vüa xây dçi'ng, vira hoat dng; thông qua thçrc tiên,
tiêp tue thuc hin to chuc, biên che, trang bj dung quy djnh cüa B CHQS
tinh, Quan khu, nâng cao chat lu'o'ng d1r b dng viên, dan quân tçr v.
6. Chü dng, tIch crc hii nhJp quôc tê và dôi ngoti quôc phông
huyn, gop phIn nãng cao vj th& uy tin quôc tê cüa dat nu'ó'c, Quãn di,
ngàn ngüa nguy co' thách thü'c
- Ban CHQS huyên chü trI phôi h9p vi các ban, ngành, doàn the cüa
dja phuang triên khai thirc hin Be an Hi nhp quOc tê ye quôc phông den
nàrn 2020, tarn nhln den nàm 2030 theo dung lOi cüa Bang ye bão v To
quOc, bào v igi Ich quôc gia - dan tc; bão darn bInh dáng, cling có igi. Gop
phân giü' vQng rnOi trurè'ng hôa bmnh, On dnh d phát triên dat nu'ó'c.
- TO chic tOt cOng tác dir báo và phân tIch, dánh giá tInh hinh, chü
dng phát hin giài quyet có hiu qua các vn de phuc tp Co tác dng ãnh
hrô'ng den an ninh chInh trj, tr.t ty an toàn x hOi tren dja bàn huyn và an
ninh quôc gia.
- Triên khai cac k hoach, phu'o'ng an báo darn tuyt dôi an toàn các sir
kiên chInh tn trong dai cia dat nu'ó'c, cia dja phu'o'ng hot dng cia cac dOng
chI lãnh do Bang, nba nuó'c. Tang cu'ô'ng quân 15' cht ch hot dng cia can
b, dàng viên khi di nu'ó'c ngoài, bâo darn thirc hin nghiêm các quy djnh ye
quàn 15' can b, khong dê xày i'a vic 1, lct bI mt NJaà nu'ó'c, bI rnt cia
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ngành, không d dch igi diingrnua chuc, cài crn hoat dng. Trin khai thirc
hin nghiêrn tCic Nghj quyêt so 22-NQ/TW ngày 10/3/2015 cüa BO ChInh trj
vêhinh.p quôctê.
- Kiên quyêt dau tranh, ngàn chn các biêu hin igi diing hot dng
vin trçi nhan do d xuyên tc, chông phá Dâng và Nhà nuó'c ta cüa mOt so to
chrc phi chInh phü nu'óc ngoài.
III. TO CHC THC HIN
1. Trên ca s& nhQ'ng ni dung chü yu cüa Nghj quy& sé 24-NQ/TW
cüa B ChInh tij ye chiên lu9'c Quoc phông Vit Nam; Chuung trInh hành
dng cüa UBND huyn, các Phàng, ban, ngành, hi doàn the, UBND các xâ
theo chtrc nàng, nhirn vii xây dirng ke hoach thc hin Nghj quyêt và
Chuo'ng trinh hành dng cüa ChInh phü trong qu 1 nàm 2019.
2. Thu trLrOag các Phàng, ban, ngànla, hOi doán the da phuong, Chü
tich UBND các x tQp trung chi do thrc hin tot ni dung, nhim v1i, giái
pháp cii the; tang cu'ng kiêrn tra, don dOc vic triên khai thrc hin Chuo'ng
trInh hânh dng cüa Uy ban nhân dan huyn, djnh kSr hang nàrn so', tong ket
báo cáo kêt qua thrc hin ye Ban CHQS huyn de tong hçip báo cáo UBNID
huyn ti phiên hçp cuôi närn.
3. Ban CHQS huyn tO chic, quán trit, giáo dic, tuyên truyên Ngh
quyêt cüa B ChInh trj trong toàn LLVT huyn, xây dçrng k hoch tO chirc
triên khai t1c hin Chiên 1u9'c Quôc phông; tharn rnu'u giüp UBND huyn và
ChÜ tjch UBND tinh chi cto, don dOe vic trien khai thirc hin Chuo'ng trInh
hành dng, theo döi, kiêrn tra, tong h9'p và báo cáo UBND huyn vic thirc
hin Ngh quyêt nay, kip thi báo cáo nhting van de mâi nay sinh và dé xuât
các gii pháp xü' 1.
4. Trong qua trInh t1c hin, neu phát hin nhüng van de chua phü hçip
can st1a doi, bô sung các Phông, ban, ngánh, hi doàn the dja phuo'ng chü
dng báo cáo Chu tjch UBND huyn ('qua Ban CHQS huyn) xern Xét, quyêt
djnh./.
]Vo'i n/ian:
- TI Bô CHQS tinh;
- TI Huyii t1y; TI HDND huyn;
- Chfi tjch, PCT UBND huyn;
- UBMTTQVN;
- Các Hi, ban, ngành huyn;
- Ban CI-IQS huyn;
- Cong an huyn;
- UBND cáe xä;
- VP I-IDND&UBND huyn;
- Lisu: VT.

Vô DInh Tiên
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TRIN KHAI CHIIO'NG TRIN
NGH QUYT sO 24-NQ/TW CUA BQ
(Kèin theo Chu'ong trInh hành d

TT

2

3

6

8

Nhim vij
B sung biên son du'a ni dung co' bàn Nghj quyt vào
chu'orig trInh giáng day, hc tp bM duO'ng kiên thirc
quc phàng, an ninh cho các dôi taong
Nghien c11u các giâi pháp iOn tó chc trik khai
Chin 1u9'c Quc phông Vit Narn trên dja bàn
huyn
D nghj, siia di, b sung và t6 chirc thrc hin cac
van bàn quy pham phãp 1ut v quân 1 Nhà nu'ó'c
lien quan trong linh virc quôc phông
Cüng c, kin toàn co' quan cán ba,) lam cong tác
quôc phOng 0' các PhOng, ban, ngành, doàn th

CUA UBND HUYN THC HI)N
CHIN LU'QC QUOC PHONG VJJT NAM
UBND ngày CC tháng 3 närn 2019,)
Lçhm
hoàn thành

Co quan
chü trI

Coquan
phôi hqp
Các PhOng,
ban, ngành lien
quali
Các Phông,
ban, ngành lien
quan

ThM
ghn ban
hành

Quyêt djnh cüa
jth UBND huyn

Ban CI-IQS huyn

Quyêt dnh cüa
Ch tich UBND huyên

Ban CHQS huyn

Quyet dnh cüa
Chü tich UBND huyn

B an CHQ S huyn

PhOng tu pháp

2019

Quyt djnh cüa
Ch tjch UBND huyn

Ban CHQS huyn

PhOng NOi vi

2019

Të. chirc thu'c hiên và xay dirng các d an thirc hin
E an cüa UBND huyn Ban CHQS huyn
Lust Dan quail t1r v, giáo dic qu& phOng, an ninh

Cãc PhOng,
ban, ngànli lien
quan
Các PhOng,
ban, ngànii lien
quan

Triii khai dng bO, th6ng nht vic xay drng, phát
trin kinh t xä hi, xay dirng nn qu6c phOng toàn
dan v[tng chc
D6i mO'i ni dung hlnh thirc, nâng cao hiu qua
cong tác tuyên truyn, gião diic lch sir, truyCn
th6ng dan tc, phô biCn pháp lut cho toàn dan,
nht là thanh nien, h9c sinh, sinh viê
Tang cu'ô'ng cong tác tuyen truyn, dnh huO'ng hoat
dngtruyCn thOng, báo chI phiic vi nhiin vi bào
v To quc; kjp tliOi chn chinh x l các vi plinn

Quyêt dnh cüa
Chi'i tich UBND huyn

PhOng Kinh te ht
thng

Quyt dinh cüa
Ch tjch UBND huyn

PhOng Van hóa
thông tin và
Phông tu pháp

Các PhOng,
ban, ngành lien
quan

Quyet djnh cüa
Cli tjch UBND huyn

PhOng Van hóa
thông tin

Các PhOng,
ban, ngành lien
quan

2019

2020

Thuô'ng
xuyen
Thiià'ng
xuyen
Thung
XUYfl

Thu'Ong
xuyên
1

trong 11'nh v1rc báo chI, truyn thông
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ChAn chinh, xir 1 kjp thôi, nghiêm rninh các sai
phmtrên không gian rnng theo Lut djnh

Quyt djnh cüa
Chü tjch UBND 1uyn

PhOng Van hóa
thông tin

Diu tu' xay dirng cong trInh phông thu trên dja bàn
huyén

Quyk djnh cüa
Chu tjch UBND huyn

Ban CI-IQS huyn

Trin khai d an xây d1rng kinh t và các hot dng
kt hp kinh t vo'i quOc phOng trCn dja bàn trçng

Quyet dnh cua

diem ye quc phông

th UBND huyn

Các Phông,
ban, nganh lien
quan
Các Phông,
ban, nganl lien
quan
Các Phông,

Ban CHQS huyn

ban, nganh lien
quan

ThuO'ng
xuyên
ThuOng
xuyên
Thu'ô'ng
xuyên

Huy dng nguôn lirc xä hi cho phát trin giáo diic,
dào tto, xay dirng ngun nhân Iirc cht luvng cao,
dáp ü'ng yCu câu, nhim v11 quc phong, bâo v To
quôc

Chü tjch UBND huyn

13

B6 sung, diu chinh k hoach dng viên kinh t
thô'i kST diu chin tranh gail
quy hotch phát
trin kinh t - x hi cüa huyn

Quyêt djnh cüa
Chü tich UBND huyn

14

Quy hoach tng th b
kinh tê - xa hi

12

15

trI quc phOng kt hçp vói

Quy hoch dt quc phông d bâo drn cho hun 1uyn,
SSCD dáp mg yCu cau, nhim vi quân sir, quoc phOng
thôi binh, thô'i chin; ph6i h9p cht chë Irong qun 1",
s1r diing ctht cho rniic tiêu quOc phOng

Quyt djnh cüa

Quyt djnh ci1a
Chu tjch UBND huyn
Quyt djnh cüa
Chu tjch UBND 1iuyn

Các PhOng,
Phông GD&DT

16

dmg khu vrc phông th huyn vflng ch.c

17

E)u tur ngun lirc Nhà nu'óc kthcp vOl b6 sung, diu
chinh co ch, chinh sách thu hut các ngun lirc xã hi,
phát in kirih té, giài quyt t& các vn de x hi

18

Tang cu'ôiig tiern hrc quc phOng, nâng cao tInh
bn vng, khâ lläng huy dng, dáp ing yeu CAU

Thuô'ng
xuyên

Ban CHQS huyn

PhOng Kinh t
ha thng

2019

Ban CHQS huyn

Phông Kinh t
ht thng

2019

Ban CHQS huyn

PhOng TN&MT

2019

Cong an huyn

Xây dirng tiin 1irc, th

tran qu6c phông toàn dan,
the trn an ninh nhân dan, th tran lông dan xây

ban, ngànli lien
quan

Quyet djnh cüa
Chü tich TJBND huyn

Quyet djnh cüa
chu tich UBND huyn
Quyt djnh cüa
Chii tjch UBND huyn

Ban CI-iQS huyn

Các PhOng,

Thng

ban, ngành lien
quan

xuyên

Phông TC-KH

Các Phông,
ban, ngành lien
quan

Thu'ng
xuyên

Ban CI-IQS huyn

Ban Tuyên giáo

Thung
xuyên

2

19

20

quôc phOng, quân s1r, thOi binh và thOi chin
Bé sung, hoàn thin ni dung, phung t1iurc tiên
hành cong tác dáng, cong tác chInh trj trong xây
dirng LLVT huyn
Huong dn bi duöng kin thrc quc phông an
ninh trong trung h9c co s&; quy djnh ni dung
chuong trinh, to chirc thrc hin ni dung chu'ong
trinh giáo diic quc phông và an ninh cho ngu'Oi
hoc tr trung hQc pM thông dn cãc di t119'ng
TAng cuôn.g 1nh do, chi do du tu ngun hrc, nâng
dmg các KVPT 11uyn cO tiêm lrc
cao chat lu9ng
sirc rnanh toàn din, vOrig chäc, dáp img Yeu câu dc
lap, tçr 1irc t?i chO, lien kêt chat chê U0ng th trn cia
tinh
Xây dirng k hoch bAo darn nhu cu qMc phàng
nArn dâu chin tranh tMng nht dng b ngay thôi
binh
Chuyk nn kinh t tit t1ii bInh sang thOi chin,
huy dng imi tirn nAng, ngMn 1ic cüa huyn, các
ban, ngành mci thành phân kinh tê bão dArn cho
nhu cu chin tranh, duy tn sAn xut và rn9i iT1t dOi
s&ig xA hi trong th?yi chi&i
Eu tu xay dii'ng c0 Sâ vt cht, phuong tin, trang
bj qu6c phong trên da bàn huyn, nhAt là dja bàn
trcng diem ye qMc phOng
Xây dirng dng bO h thông t6 chc phOng thU dan
sir, bAo dArn phàng trAnh, 1thc phic hu quA thiên
tai, thArn hça và hu quA chik tranh
xay
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22

23

24

25

Quyet djnh cüa
ChÜ tich UBND huyii

Ban CHQS huyn

Các Phông,
ban, ngành lien
quan

Thixông
xuyen

Quyet djnh cüa
Ch tich UBND huyn

Ban CHQS huyn
Phông GD&DT

Các Phông,
ban, ngành lien
quan

Thuông
xuyCn

QuyCt djnh cüa
Chi tich UBND huyn

Ban CHQS huyn

Cong an huyn
Các Phông,
ban, ngành lien
quan

Thuôiig
xuyên

Quyet djnh cüa
Chü tich UBND huyn

Ban CHQS huyn
PhOng TC-KH

Cãc Phông,
ban, ngành lien
quan

Thuông
xuyên

Quyet djnh cüa
Chü tich UBND huyi

Ban CHQS huyn
PhOng TC-KH

Các Phông,
ban, ngànl lien
quan

Thung
xuyên

QuyCt cljnh cüa
Chü tich UBND huyn
.

Ban CHQS huyn
PhOng TC-KH

Quyet djnh cUa
ChU tich UBND huyn
.

Ban CHQS huyn

26

Xây dimg LLVT huyn vftng rnuth v chInh trj tu
txô'ng và to chüc

Quyt djnh cUa
ChU tjch UBND huyn

Ban CHQS huyn

27

D6i rnoi t6 chirc;'phuO'ng tliirc bAo dArn Hau cn - -

Quytdjnh cUa

Ban CHQS huyn

Các Phông,
ban, ngành lien
quan
Các PhOng,
ban, ngànll lien
quan
CAc Phông,
ban, ngành lien
quan
CAc Phông,

Thtrông
xuyen
ThaOng
xuyen
Thung
xuyên
Thithng
-I

3

K thuit trong tác chin khu virc phOng thu

28

Chü tjch UBND huyn

Xây dirng LL DBDV hung hu, dü s6 luQng, chat
lu'cing tong Iwp ngày Càng cao, dung chuyCn nghip
quân sir, t?o ca sâ de kjp thOi phát trin lirc lu'ç'ng

Quyt djnh cüa

ban, ngành lien
quan
Ban CHQS huyn

Chü tjch UBND huyn

can thiêt
DOi mói hmnh thi'rc to chic khung thixông trirC, theo rnô
29

QuyCt djnh cüa
Chü tich UBND huyn

Ban CHQS huyn

ciia DQTV. Tap trung xây dimg DQTT và trang bj

Quyt djnh cüa

Ban CHQS huyn

phuong tin vu khI pht hop cho DQTV ó da bàn
trpng diem

Chu tjch UBND huyn

hinh nhn dOi; san sng phát lriên 1irc k19ng khi Cl1uyên
thôi binh sang thOi chiCn và qua trInh chiên tranh

xuyén

Các PhOng,
ban, nganli lien
quan

Thu'ông
xuyên

Các PhOng,
ban, ngành lien
quan

Thuông
xuyen

E)6i rnói mô hInh té chü'c, huân luyn, hot dng
30

31

To chirc hun 1uyn, din tp thit t1iirc, hiu qua,
gn voi bào v dja bàn, bão v an ninh quc gia Va
bào darn trt ti an toàn xa hi

Các Phông,
ban, ngànli lien
quan

QuyCt djnh cüa

Ban CHQS huyn

Chü tich UBND huyn
.

Các PhOng,
ban, ngành lien
quan

Thuông
xuyên

2020

nghj b

32

sung, hoan chinh h thng pháp luat, co
chê chInh sách dC xay dirng, quàn l, hun luyn và
san sang huy dng lirc lung DBDV, DQTV phü
hop vâi thOi k' rnoi

Quyt djnh cüa

Ban CHQS huyn

Chü tjch UBND liuyn

Các Phàng,
ban, ngành lien

2020

quan

fu tu', bâo darn ngun 1irc thirc hin rnilc tiêu xay
dirng LLVT huyn; các chu'o'ng trinh, d1r an trong
diem, nâng cao chat lu'cing nguôn nhân li.rc, ht tang
c sâ 4t chat k thuât

Quyt djnh cüa
Chü tch UBND huyn

Trin khai thir hiii E

an Hi nhp qu6c M v quc
phOng d&i nãrn 2020 và tArn nhln 11am 2030, theo
du'ng lôi cua Dâng và tu' duy inó'i ye bão v
quc bâo darn tInh toàn din có trong di&n

T

Quyt djnh cfia
Chñ tch UBND huyn

Ban CHQS huyn

Các Phông,

PhOng Kinh t ht
tng

ban, ngànl lien
quan

Ban CHQS huyn
PhOng Ni
Phông Kinh tê ha
tAng

Các Phông,
ban, ngành lien
quan

ThuOng
xuyen

Thuông
xuyên
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