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CHỈ THỊ  

Về nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương năm 2021 

 

Năm 2020, cấp ủy, chính quyền các cấp đã lãnh đạo, chỉ đạo triển khai 

thực hiện toàn diện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương, có nhiều nhiệm 

vụ hoàn thành xuất sắc, nổi bật là:  

Tổ chức thành công Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025 trong 

Lực lượng vũ trang tỉnh; tiếp tục triển khai thực hiện Kết luận số 64-KL/TW 

ngày 30/10/2020 của Bộ Chính trị (khóa XII) đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết số 

28-NQ/TW về “Tiếp tục xây dựng các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương 

thành khu vực phòng thủ vững chắc trong tình hình mới”. Nâng cao hiệu quả 

công tác quản lý Nhà nước về quốc phòng, tổ chức bồi dưỡng kiến thức quốc 

phòng - an ninh theo quy định; ban hành Đề án “Tổ chức diễn tập khu vực 

phòng thủ tỉnh, huyện, thành phố; diễn tập bảo đảm tác chiến các sở, ngành và 

diễn tập chiến đấu phòng thủ xã, phường, thị trấn giai đoạn 2020 - 2025”; Đề 

án “Quy định mức phụ cấp hằng tháng đối với Thôn đội trưởng, mức trợ cấp 

ngày công đối với dân quân tỉnh Nam Định khi thực hiện nhiệm vụ”; sơ kết 5 

năm thực hiện Nghị định số 74/2015/NĐ-CP ngày 09/9/2015 của Chính phủ về 

Phòng không nhân dân; tổng kết 10 năm thực hiện Nghị định số 30/2010/NĐ-CP 

ngày 29/3/2010, 5 năm thực hiện Nghị định số 130/2015/NĐ-CP ngày 18/12/2015 

của Chính phủ về huy động nhân lực, tàu thuyền và phương tiện dân sự tham gia 

bảo vệ chủ quyền, quyền chủ quyền các vùng biển của Nước Cộng hòa xã hội chủ 

nghĩa Việt Nam; mở 01 lớp đào tạo 50 sỹ quan dự bị bằng nguồn ngân sách địa 

phương. Hoàn thành 100% chỉ tiêu tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ . 

Hoàn thành xây dựng hệ thống văn kiện tác chiến phòng thủ; điều chỉnh, 

bổ sung các phương án, kế hoạch, duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến 

đấu; thực hiện tốt công tác phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn của địa 

phương, đơn vị; hoàn thành nội dung, chương trình huấn luyện cho các đối 

tượng, triển khai đồng bộ các biện pháp xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh 

toàn diện “Mẫu mực, tiêu biểu”, thực hiện năm “Kỷ luật, kỷ cương 2020”; tham 

gia hội thao, hội thi do cấp trên tổ chức đạt kết quả tốt. 

Thực hiện tốt các hoạt động “Đền ơn, đáp nghĩa”, các chế độ, chính sách 

đối với người có công với cách mạng theo chỉ đạo của Chính phủ và hướng dẫn 

của các Bộ, ngành liên quan; hoàn thành kết luận địa bàn lập bản đồ tìm kiếm, 
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quy tập hài cốt liệt sỹ. Thực hiện tốt các nhiệm vụ của lực lượng vũ trang trong 

phòng, chống đại dịch Covid-19 theo chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh. 

Tuy nhiên, bên cạnh đó vẫn còn một số hạn chế đó là: Nhận thức về nhiệm 

vụ quốc phòng, quân sự địa phương của một số cán bộ, đảng viên còn hạn chế; 

công tác xử lý các hành vi vi phạm trong tuyển, chọn, gọi công dân nhập ngũ ở 

một số xã, phường, thị trấn chưa kiên quyết. 

Năm 2021, là năm đầu thực hiện các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ 

các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025; diễn ra Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của 

Đảng, bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 

2021 - 2026. Các thế lực thù địch tăng cường các hoạt động chống phá, xuyên tạc 

chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước ta, thúc đẩy “tự diễn 

biến”, “tự chuyển hóa”; biến đổi khí hậu, thiên tai, dịch bệnh, đại dịch Covid-19 

tiếp tục diễn biến phức tạp.  

Thực hiện Nghị quyết số 03-NQ/TU, ngày 24/12/2020 của Ban Thường 

vụ Tỉnh uỷ về công tác quốc phòng, quân sự địa phương năm 2021. UBND tỉnh 

yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố triển khai thực hiện tốt 

một số nhiệm vụ trọng tâm sau: 

1. Tiếp tục quán triệt, thực hiện Kết luận số 64-KL/TW ngày 30/10/2019 

của Bộ Chính trị (khóa XII) “Về đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW 

về tiếp tục xây dựng các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thành KVPT 

vững chắc trong tình hình mới”; nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, nghị quyết 

Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025 về nhiệm vụ quốc phòng, quân 

sự địa phương. Xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn 

dân gắn với xây dựng nền an ninh nhân dân, thế trận an ninh nhân dân, xây dựng 

khu vực phòng thủ tỉnh, huyện, thành phố ngày càng vững chắc. Xây dựng Lực 

lượng vũ trang tỉnh vững mạnh về mọi mặt, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt 

nhiệm vụ được giao. 

Ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, 

quân sự địa phương năm 2021; tổ chức diễn tập thành công khu vực phòng thủ 

tỉnh, diễn tập khu vực phòng thủ thành phố Nam Định và huyện Trực Ninh; 

chỉ đạo diễn tập chiến đấu phòng thủ cấp xã theo Đề án đã xác định; huyện Vụ 

Bản huy động bàn giao quân nhân dự bị cho Sư đoàn 350/Quân khu 3 diễn tập 

động viên; triển khai thực hiện Đề án “Quy định mức phụ cấp hằng tháng đối 

với Thôn đội trưởng, mức trợ cấp ngày công lao động đối với dân quân tỉnh 

Nam Định khi thực hiện nhiệm vụ”; xây dựng mô hình điểm về Dân quân tự 

vệ; tổ chức, tham gia hội thi Pháp luật về Dân quân tự vệ theo hướng dẫn của 

Bộ Quốc phòng. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh phối hợp với Sở Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn xây dựng kế hoạch tập huấn cho lực lượng xung kích cấp 

xã trong phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn.  
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2. Kiện toàn, nâng cao hiệu quả hoạt động của Hội đồng giáo dục quốc 

phòng - an ninh các cấp; tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp bồi 

dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh cho các đối tượng. Xây dựng chương trình, 

kế hoạch bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh cho cán bộ các cấp giai đoạn 

2020- 2025. Mở 01 lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh cho đối tượng 2;  

03 đến 04 lớp đối tượng 3; mở 01 lớp đào tạo 50 sỹ quan dự bị bằng nguồn ngân 

sách địa phương.  

3. Quán triệt, tuyên truyền và thực hiện nghiêm nghị quyết, chỉ thị của cấp 

ủy các cấp về nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương; làm tốt công tác đăng 

ký, quản lý nguồn công dân trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ, lực lượng Dân quân 

tự vệ, dự bị động viên, phương tiện kỹ thuật. Thực hiện nghiêm Kết luận số 22-

KL/TU ngày 16/4/2012 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về giải pháp thực hiện 

nghiêm Luật Nghĩa vụ quân sự; triển khai thực hiện chặt chẽ các khâu, các bước 

trong quá trình tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ; hoàn thành 100% chỉ tiêu 

giao quân bảo đảm công khai, dân chủ, đúng luật; kiên quyết xử lý nghiêm các 

trường hợp vi phạm Luật Nghĩa vụ quân sự theo quy định. Xây dựng, điều chỉnh 

kế hoạch động viên theo chỉ tiêu Chính phủ giao. 

4. Chỉ đạo Lực lượng vũ trang tỉnh duy trì nghiêm chế độ thường trực sẵn 

sàng chiến đấu, phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, phòng chống cháy nổ…; 

phối hợp bảo đảm an ninh, an toàn Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của 

Đảng, bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 

2021 - 2026, các sự kiện chính trị quan trọng của Đảng, Nhà nước, Quân đội, địa 

phương; tiếp tục triển khai các biện pháp phòng, chống đại dịch Covid-19. Rà soát, 

quản lý chặt chẽ nhân lực, phương tiện tàu thuyền, sẵn sàng huy động theo Nghị 

định số 30/2010/NĐ-CP ngày 29/3/2010 và Nghị định số 130/2015/NĐ-CP ngày 

18/12/2015 của Chính phủ. Điều chỉnh kế hoạch tổ chức giao nhiệm vụ, hiệp đồng, 

diễn tập phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn cấp xã. Quản lý chặt chẽ và sử 

dụng có hiệu quả đất quốc phòng, công trình quốc phòng trên địa bàn; quy hoạch, 

kế hoạch sử dụng đất quốc phòng thời kỳ 2021- 2030, tầm nhìn đến năm 2050; 

hoàn thành chuyển giao các điểm đất quốc phòng và khu gia đình quân nhân 

cho địa phương quản lý theo Nghị định số 167/2017/NĐ-CP ngày 31/12/2017 

của Chính phủ, triển khai xây dựng một số công trình quân sự trong khu vực 

phòng thủ tỉnh.  

 5. Duy trì hoạt động của Ban Chỉ đạo khu vực phòng thủ tỉnh, Ban Chỉ huy 

phòng thủ dân sự tỉnh, Hội đồng cung cấp tỉnh, Ban Chỉ đạo Phòng không nhân 

dân các cấp... hoạt động có nền nếp, hiệu quả. Hoàn thành nội dung huấn luyện 

quân sự, giáo dục chính trị, phổ biến giáo dục pháp luật cho các đối tượng. Bảo 

đảm cơ sở vật chất, vũ khí, trang bị và điều kiện luyện tập, thi đấu cho lực lượng 

tham gia hội thi, hội thao.  
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 6. Nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng; 

đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ, các sự kiện chính trị 

trên địa bàn tỉnh, hướng tới kỷ niệm 75 năm ngày truyền thống Lực lượng vũ trang 

tỉnh (20/4/1947- 20/4/2022). Đẩy mạnh phong trào thi đua Quyết thắng gắn với 

phong trào thi đua yêu nước của địa phương, phát hiện và nhân rộng các điển hình 

tiên tiến. Tích cực tuyên truyền học tập gương người tốt, việc tốt trong thực hiện 

nhiệm vụ, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “Mẫu mực, tiêu biểu”; tiếp tục 

thực hiện năm kỷ luật, kỷ cương. Thực hiện tốt chính sách hậu phương Quân đội 

và phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”; giải quyết các chế độ còn tồn sót theo Quyết 

định số 62/2011/QĐ-TTg, Quyết định số 49/2015/QĐ-TTg của Thủ tướng 

Chính phủ; tổng kết Đề án tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ và Đề án xác định 

danh tính hài cốt liệt sỹ thiếu thông tin. Quan tâm đào tạo nghề, giới thiệu việc 

làm cho quân nhân hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về địa phương. 

7. Tổ chức thực hiện thanh tra công tác quản lý Nhà nước về quốc phòng 

đối với huyện Xuân Trường, huyện Hải Hậu và một số cơ quan, đơn vị trên 

địa bàn tỉnh; thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về công tác 

tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo đối với Ban Chỉ huy Quân sự huyện 

Ý Yên, Vụ Bản.  

8. Giao Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh chủ trì phối hợp với các cơ quan, đơn vị 

liên quan chịu trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc tổ chức thực hiện 

Chỉ thị này; tổng hợp kết quả triển khai thực hiện báo cáo UBND tỉnh, Bộ Tư 

lệnh Quân khu 3 theo quy định./.  

 
 

 CHỦ TỊCH  

 

 
Phạm Đình Nghị                           

 


