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Kết quả thực hiện nhiệm vụ quốc phòng – Quân sự địa phương 6 tháng đầu 

năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022
(Trình tại kỳ họp thứ ba HĐND xã khóa XXIV nhiệm kỳ 2021- 2026)

Thực hiện nhiệm vụ quốc phòng – Quân sự địa phương năm 2022 được 
thuận lợi là có sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên của Ban chấp hành 
Đảng bộ,  sự phối hợp chặt chẽ của Ban chỉ huy quân sự Huyện Gia Lộc, các tổ 
chức ban ngành, đoàn thể, vì vậy 6 tháng đầu năm công tác Quốc phòng – Quân 
sự địa phương đã đạt được những kết quả tốt tuy nhiên vẫn còn có những khó 
khăn nhất định. Nhưng với sự quyết tâm cao xã nhà đã phấn đấu hoàn thành tốt 
nhiệm vụ công tác quốc phòng – Quân sự địa phương 6 tháng đầu năm và đã đạt 
được những kết quả như sau:

Phần 1

KẾT QUẢ NHIỆM VỤ QUÂN SỰ QUỐC PHÒNG ĐỊA PHƯƠNG 6 
THÁNG ĐẦU NĂM 2022

I. CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN

Ủy ban nhân dân xã chỉ đạo Ban chỉ huy quân sự làm tốt công tác tham 
mưu cho cấp ủy Đảng, chính quyền về nhiệm vụ quốc phòng – Quân sự địa 
phương, phối hợp chặt chẽ với Đài truyền thanh, các ban ngành, tổ chức đoàn 
thể tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của 
nhà nước, nghị quyết của địa phương, đặc biệt là tuyên truyền về các chính sách, 
các văn bản liên quan đến công tác quân sự như: Luật Dân quân tự vệ, Luật 
nghĩa vụ quân sự, Luật dự bị động viên, các chính sách đãi ngộ của nhà nước, 
quân đội đối với những quân nhân xuất ngũ, phục viên, người có công với cách 
mạng đối với cán bộ chiến sỹ trong lực lượng vũ trang, đoàn viên, hội viên và 
nhân dân trong xã, hiểu được ý nghĩa, tầm quan trọng của Luật để từ đó có ý 
thức, gương mẫu chấp hành, đồng thời nêu cao tinh thần cảnh giác, sẵn sàng đập 
tan mọi âm mưu, thủ đoạn ngay từ đầu của kẻ thù, làm tốt công tác huấn luyện, 
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tuyển quân, tuyển sinh, thường xuyên bổ xung kế hoạch chiến đấu trị an hàng 
năm cho phù hợp với tình hình thực tế ở địa phương.

II. CÔNG TÁC SẴN SÀNG CHIẾN ĐẤU 

Tham mưu với Ban thường vụ Đảng ủy ra nghị quyết lãnh đạo chuyên đề 
về nhiệm vụ quốc phòng – Quân sự địa phương năm 2022, Kế hoạch về nhiệm 
vụ quốc phòng – Quân sự địa phương năm 2022. Chủ động xây dựng kế hoạch 
sẵn sàng chiến đấu, kế hoạch huấn luyện, tuyển quân, thường xuyên trực ban, 
trực chiến trực sẵn sàng chiến đấu, kiện toàn, củng cố trung đội Dân quân cơ 
động làm tốt chức năng bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ đảng, chính quyền địa phương, 
bảo vệ tài sản của tập thể, bảo vệ tài sản và tính mạng của nhân dân. Chỉ đạo 
Lực lượng Công an – Quân sự phối hợp tuần tra canh gác trước, trong và sau 
ngày Bầu cử Trưởng thôn nhiệm kỳ 2022 – 2024 nhất là các điểm bầu cử đảm 
bảo an toàn tuyệt đối về an ninh trật tự - an toàn xã hội trong toàn xã. 

III. CÔNG TÁC XÂY DỰNG LỰC LƯỢNG

Thực hiện sự lãnh đạo chỉ đạo của Đảng ủy, theo kế hoạch của Ban chỉ 
huy quân sự huyện Gia Lộc về công tác xây dựng lực lượng DQTV địa phương, 
Ủy ban nhân dân xã đã chỉ đạo Ban chỉ huy quân sự xã rà soát lực lượng dân 
quân tự vệ trong độ tuổi đưa vào nguồn xây dựng lực lượng, triển khai kế hoạch 
và tổ chức thực hiện nhiệm vụ xây dựng lực lượng DQTV phục vụ cho công tác 
huấn luyện năm 2022.

Cụ thể:

* Tổng số DQTV xây dựng là: 91 đồng chí;

Trong đó:

-  Lực lượng DQCĐ 01 trung đội là: 28 đồng chí;

-  Lực lượng dân quân chiến đấu tại chỗ là: 45 đồng chí;

-  Lực lượng dân quân binh chủng là: 18 đồng chí;

           * Xây dựng lực lượng dự bị động viên: 135đ/c

Trong đó:

-  Biên chế vào tiểu đoàn thông tin của tỉnh là: 26 đồng chí;

-  Biên chế vào sư đoàn 329 là: 60 đồng chí;

-  Biên chế cho tiểu đoàn bộ đội địa phương huyện 49 đồng chí. 

IV. CÔNG TÁC HUẤN LUYỆN DIỄN TẬP – GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG 

- Chỉ đạo  Ban CHQS xã tham mưu cho Đảng ủy ra Nghị quyết lãnh đạo 
nhiệm vụ diễn tập chiến đấu xã Gia Lương trong khu vực phòng thủ năm 2022, 
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Quyết định thành lập Ban tổ chức, Tổ bảo đảm diễn tập, Khung diễn tập chiến 
đấu xã Gia Lương trong khu vực phòng thủ năm 2022, tham mưu cho UBND xã 
xây dựng Kế hoạch về thực hiện nhiệm vụ diễn tập chiến đấu xã Gia Lương 
trong khu vực phòng thủ xã năm 2022, Kế hoạch  bảo đảm an toàn diễn tập 
chiến đấu xã Gia Lương trong khu vực phòng thủ năm 2022, kế hoạch bảo đảm 
diễn tập chiến đấu xã Gia Lương trong khu vực phòng thủ năm 2022, Ngày 15/4 
/2022 Ban tổ chức diễn tập xã đã tổ chức diễn tập chiến đấu xã Gia Lương trong 
khu vực phòng thủ năm 2022 đảm bảo an toàn về người và vũ khí trang bị, hoàn 
thành tốt các nội dung diễn tập theo kế hoạch.

- Tổ chức các lực lượng tham dự lễ ra quân huấn luyện do Ban chỉ huy 
quân sự huyện Gia Lộc tổ chức với tổng số 42/42 đồng chí tham dự.

           - Tổ chức thực hiện xây dựng kế hoạch và hoàn thiện giáo án, mô hình 
học cụ phục vụ tổ chức huấn luyện.

- Tổ chức huấn luyện cho lực lượng  DQTV: 

+ Dân quân năm thứ nhất: 24 đồng chí; 

+ Dân quân cơ động : 28 đồng chí;

+ Dân quân năm thứ 2 đến năm thứ 4: 21 đồng chí;

- Tổ chức lực lượng tham gia huấn luyện binh chủng tại quân sự huyện là 
18 đồng chí;

 - Trung đội Dân quân cơ động xã đã tham gia Hội thi, hội thao do huyện 
tổ chức vào ngày 02, 03/6/ 2022 kết quả Đơn vị đạt giải 3 toàn đoàn, giải nhì 
Đồng đội - Môn đồng diễn võ thể dục, giải 3 Đồng đội - Ba môn Quân sự phối 
hợp và cá nhân đạt giải 3 Toàn năng - Ba môn Quân sự phối hợp. 

V. CÔNG TÁC PHÒNG CHỐNG THIÊN TAI – TÌM KIẾM CỨU NẠ N

Ủy ban nhân dân xã củng cố kiện toàn Ban chỉ đạo PCTT - TKCN năm 
2022, xây dựng Đại đội PCTT - TKCN, với quân số biên chế là 110 đồng chí, 
chuẩn bị mọi điều kiện, phương tiện, dụng cụ sẵn sàng đối phó mọi diễn biến 
xảy ra trên địa bàn xã, chỉ đạo Ban chỉ huy quân sự sẵn sàng nhận lệnh và phát 
lệnh điều động của BCHQS huyện Gia Lộc cho lực lượng DQTV làm nhiệm vụ 
ứng cứu PCTT - TKCN của Huyện.

VI. CÔNG TÁC TUYỂN QUÂN – TUYỂN SINH 

1. Công tác đăng ký nghĩa vụ quân sự

- Thực hiện kế hoạch của Ban chỉ huy quân sự huyện Gia Lộc, ngay từ 
đầu năm, chỉ đạo Ban CHQS xã phối hợp cùng Công an xã và 5 đồng chí thôn 
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đội trưởng, phối hợp với 5 đồng chí trưởng thôn khu dân cư tiến hành rà soát và 
đăng ký cho 33 nam công dân trong độ tuổi 17 đạt 100%.

- Rà soát quân dự bị động viên: trong đó dự bị hạng 1 là 156 đồng chí, 
quân dự bị hạng 2 là 209 đồng chí.

2. Công tác tuyển quân

Ủy ban nhân dân xã đã chỉ đạo Ban CHQS xã xây dựng kế hoạch và tổ 
chức giao lưu gặp mặt tân binh trước ngày lên đường nhập ngũ năm 2022, ngày 
18/3/2021 đã tổ chức đưa tiễn 10/10 tân binh lên đường nhập ngũ đảm bảo đúng 
thời gian và đủ chỉ tiêu huyện giao.

3. Công tác tuyển sinh

Thực hiện kế hoạch chiêu sinh của các trường quân sự và nguyện vọng 
của công dân, tổ chức tuyên truyền cho các công dân đăng ký thi tuyển vào các 
trường quân sự.

VII. CÔNG TÁC CHÍNH SÁCH HẬU PHƯƠNG QUÂN ĐỘI

- Thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội, luôn quan tâm, chăm lo 
đến gia đình chính sách, người có công với cách mạng, các quân nhân hoàn 
thành nghĩa vụ quân sự về địa phương, các gia đình có quân nhân tại ngũ.

- Thực hiện kế hoạch Ban chỉ đạo 24 của huyện Gia Lộc về việc chi trả 
trợ cấp một lần theo Quyết định 49 của thủ tướng chính phủ. Hiện đã có 14/15 
bộ hồ sơ được nhận trợ cấp theo quyết định 49.

VIII. NHỮNG TỒN TẠI HẠN CHẾ

- Kinh phí đảm bảo cho công tác quốc phòng – quân sự và chế độ đãi ngộ 
chưa đáp ứng được yêu cầu thực hiện nhiệm vụ và hoạt động của lực lượng vũ 
trang địa phương.

- Do tác động của kinh tế thị trường các công dân trong độ tuổi DQTV đi 
làm tại các công ty doanh nghiệp, xuất khẩu Lao động nước ngoài, làm ăn kinh 
tế xa nên quá trình xây dựng lực lượng và điều động thực hiện nhiệm vụ theo 
pháp lệnh DQTV gặp rất nhiều khó khăn, phần lớn độ tuổi vượt quá quy định.

Phần 2

PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ QUỐC PHÒNG QUÂN SỰ ĐỊA 
PHƯƠNG 6 THÁNG CUỐI NĂM 2022

1. Công tác tuyên truyền

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về nhiệm vụ quốc phòng – quân sự địa 
phương phù hợp với tình hình nhiệm vụ trong giai đoạn mới để lãnh đạo, chỉ 
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đạo kịp thời hoàn thành tốt nhiệm vụ. Đồng thời phối hợp chặt chẽ với các ban 
ngành đoàn thể thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân chấp 
hành nghiêm mọi chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà 
nước, mọi quy định của địa phương, nhất là tuyên truyền sâu rộng Luật nghĩa vụ 
quân sự, Luật dân quân tự vệ, pháp lệnh dự bị động viên, những văn bản, chế độ, 
chính sách liên quan đến công tác quốc phòng – quân sự địa phương.

2. Công tác sẵn sàng chiến đấu

- Thường xuyên điều chỉnh, bổ sung kế hoạch chiến đầu trị an cho phù 
hợp với tình hình thực tế của địa phương, chỉ đạo Ban chỉ huy quân sự xã chủ 
động củng cố xây dựng Trung đội dân quân cơ động đảm bảo số lượng, chất 
lượng đủ điều kiện hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao. Nêu cao tinh thần cảnh 
giác, sẵn sàng đối phó với mọi tình hình biến động khi xảy ra chiến tranh.

- Thực hiện quy chế phối hợp giữa Ban chỉ huy quân sự - Công an xã nắm 
bắt tình hình, sẵn sàng xử lý các tình huống có thể xảy ra ở địa phương. Làm tốt 
chức năng bảo vệ Đảng, bảo vệ chính quyền, bảo vệ tài sản tập thể, tài sản và 
tính mạng của nhân dân, đảm bảo an toàn về an ninh, trật tự trước, trong và sau 
các ngày lễ, tết góp phần giữ vững ổn định tình hình ANTT-TTATXH trên địa 
bàn xã.

- Kiện toàn kịp thời các chức danh của Ban CHQS xã, thôn đội trưởng khi 
có sự thay đổi.

3. Công tác tuyển quân

Ủy ban nhân dân xã chỉ đạo Ban chỉ huy quân sự xã tham mưu với Ban 
chấp hành Đảng bộ ra Nghị quyết chuyên đề thực hiện nhiệm vụ công tác tuyển 
chọn gọi công dân nhập ngũ năm 2023, đồng thời chủ động phối hợp Công an 
xã rà soát, quản lý, nắm chắc nguồn và thực hiện tốt quy trình tuyển chọn , gọi 
công dân sẵn sàng nhập ngũ. Kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp trốn tránh 
không thực  hiện Luật nghĩa vụ quân sự, động viên, biểu dương các công dân và 
gia đình đã chấp hành tốt, phấn đấu đạt và vượt chỉ tiêu giao quân năm 2023.

4. Công tác phòng chống thiên tai – Tìm kiếm cứu nạn

- Củng cố và duy trì đại đội PCTT - TKCN với quân số là 110 đồng chí, 
thường xuyên có mặt tại nhà trong mùa mưa bão, chủ động chuẩn bị đầy đủ mọi 
phương tiện, dụng cụ khi có tình huống lụt, bão, úng xảy ra đối phó kịp thời.

- Xây dựng kế hoạch và tổ chức phối hợp, hợp đồng với các cơ quan, đơn 
vị về phòng chống thiên tai – tìm kiếm cứu nạn năm 2022.
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5. Công tác chính sách hậu phương quân đội

Thường xuyên quan tâm chăm lo đời sống, vật chất, tinh thần cho các gia 

đình chính sách, người có công với cách mạng, phối hợp với công chức Lao 
động thương binh và xã hội tổ chức tốt ngày kỷ niệm thương binh Liệt sĩ 
27/7/2022. Làm tốt công tác thi đua, khen thưởng, tiếp tục rà soát, hướng dẫn 
đối tượng đề nghị hưởng chế độ trợ cấp theo quyết định 62, 49 và Nghị định 102 
của thủ tướng chính phủ và các chế độ chính sách, khen thưởng  khác. Tổ chức 
gặp mặt động viên đối với anh em tân binh trước lúc lên đường nhập ngũ.

6. Công tác hậu cần kỹ thuật

Làm tốt công tác quản lý, bảo dưỡng vũ khí, trang bị, đạn dược, đảm bảo 
an toàn tuyệt đối, bảo đảm công tác hậu cần phục vụ cho lực lượng hoạt động.

Trên đây là báo cáo kết quả nhiệm vụ quốc phòng – Quân sự địa phương 
6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022./.

Nơi nhận:
- BCH Đảng bộ;
- TTHĐND, UBND xã;
- Đại biểu HĐND xã;
- Các ban ngành đoàn thể;
- Lưu: VP.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ
CHỦ TỊCH

Đoàn Thanh Bình
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