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Căn cứ Kế hoạch số 164/KH-UBND ngày 11/6/2021 của Ủy ban nhân dân 
huyện về việc kiểm công tác quốc phòng địa phương năm 2021; Kế hoạch số 

74/KH-HĐGDQP&AN ngày 09/3/2021 của Hội đồng giáo dục quốc phòng và 
an ninh huyện Hữu Lũng về việc kiểm tra công tác giáo dục quốc phòng và an 

ninh năm 2021. Để làm tốt công tác chuẩn bị cho kiểm tra đạt chất lượng, hiệu 
quả hạn chế những thiếu sót, khuyết điểm Đoàn kiểm tra huyện Hữu Lũng yêu 

cầu các đơn vị được kiểm tra chuẩn bị tốt các nội dung sau: 

I. CÔNG TÁC QUỐC PHÒNG ĐỊA PHƯƠNG 

1. Kiểm tra công tác lãnh đạo, chỉ đạo nhiệm vụ quốc phòng địa 
phương: 

- Kiểm tra các Nghị quyết, kế hoạch và các văn bản của Ủy ban nhân dân 
xã trong thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của Luật Tổ chức chính 

quyền địa phương, Điều 38 Luật Quốc phòng và các nghị định quy định chi tiết 
thi hành Luật. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện Nghị quyết số 28-
NQ/TW ngày 22/9/2008 của Bộ Chính trị (Khóa X) về tiếp tục xây dựng các 

tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương thành khu vực phòng thủ vững chắc trong 
tình hình mới; 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; Kết 

luận số 42-KL/TU ngày 02/8/2016 của Tỉnh ủy Lạng Sơn về việc tiếp tục thực 
hiện Nghị quyết số 19-NQ/TU ngày 10/8/2011 về xây dựng nền quốc phòng 

toàn dân giai đoạn 2016-2020; Nghị quyết số 02/2020/NQ-HĐND ngày 
14/12/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc phê chuẩn Đề án số 237/ĐA-

UBND ngày 03/12/2020 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về tổ chức xây dựng lực 
lượng và quy định một số chính sách đối với Dân quân tự vệ (DQTV) tỉnh Lạng 

Sơn giai đoạn 2021-2025;  

- Công tác tuyên truyền, phổ biến đường lối, quan điểm của Đảng, chính 

sách, pháp luật Nhà nước về quốc phòng; tuyên truyền, giáo dục ý thức bảo vệ 
các khu đất quốc phòng và các công trình phục vụ nhiệm vụ quân sự, quốc 
phòng; công tác giáo dục, phát triển đảng viên trong lực lượng dự bị động viên 

(DBĐV), DQTV. 
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- Việc triển khai, thực hiện nội dung tiêu chí số 19 về quốc phòng, an ninh 
của bộ tiêu chí xây dựng nông thôn mới, cụ thể là: 

+ Tiêu chí 19.1 xây dựng lực lượng DQTV (vững mạnh, rộng khắp) và 
hoàn thành các chỉ tiêu quốc phòng. 

+ Tiêu chí 19.2 xã đạt chuẩn về an ninh, trật tự và bảo đảm bình yên: 

Không có khiếu kiện đông người kéo dài; không xảy ra trọng án; tội phạm và tệ 
nạn xã hội (ma túy, trộm cắp, cờ bạc, nghiện hút….) được kiềm chế, giảm liên 

tục so với các năm trước. 

- Chỉ đạo, tổ chức thực hiện việc kết hợp phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội 

gắn với quốc phòng - an ninh; quốc phòng, an ninh gắn với kinh tế, xây dựng cơ 
sở chính trị vững mạnh làm nòng cốt để xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc, 

căn cứ chiến đấu, căn cứ hậu phương; thực hiện quy hoạch, kế hoạch, đề án và 
nhiệm vụ quốc phòng được giao. 

- Thực hiện các biện pháp xây dựng và bảo vệ tiềm lực, thực lực quốc 
phòng của địa phương; xây dựng hệ thống chính trị, khối đại đoàn kết toàn dân; 

xây dựng lực lượng vũ trang, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế 
trận an ninh nhân dân trong khu vực phòng thủ.  

- Chỉ đạo, tổ chức xây dựng, huấn luyện và các hoạt động của lực lượng dự 
bị động viên, DQTV, công tác tuyển quân, tuyển sinh đào tạo, việc bố trí sắp 
xếp cán bộ sau đào tạo; công tác vận động quần chúng và tổ chức huy động các 

lực lượng trong thực hiện công tác phòng thủ dân sự ở địa phương. 

- Xây dựng kế hoạch và thực hiện biện pháp về chiến tranh thông tin, chiến 

tranh không gian mạng, việc nắm bắt tâm tư nguyện vọng, dư luận xã hội trong 
lực lượng DBĐV, DQTV và các tầng lớp Nhân dân; xây dựng cơ sở vật chất kỹ 

thuật; huy động tiềm lực khoa học, công nghệ quân sự của các cơ quan, tổ chức, 
đơn vị, cá nhân. Chuẩn bị các điều kiện cần thiết cho động viên về kinh tế quốc 

dân đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ quốc phòng của địa phương trong mọi tình 
huống. 

- Việc phối hợp với các lực lượng xử lý mọi tình huống liên quan đến công 
tác quốc phòng; thực hiện mệnh lệnh, quyết định, biện pháp trong giới nghiêm, 

thiết quân luật, tình trạng khẩn cấp, tình trạng chiến tranh, động viên cục bộ, 
tổng động viên, đáp ứng yêu cầu chiến đấu và phục vụ chiến đấu lâu dài của địa 
phương; sẵn sàng vũ trang toàn dân bảo vệ Tổ quốc theo quy định của pháp luật.  

- Bảo đảm ngân sách chi cho nhiệm vụ quốc phòng địa phương. Thi hành 
các chủ trương, chính sách về củng cố quốc phòng, xây dựng lực lượng DBĐV, 

DQTV; thực hiện công tác bảo đảm chế độ chính sách cho các đối tượng theo 
quy định của pháp luật. 

- Thực hiện công tác thi đua, khen thưởng; giải quyết khiếu nại, tố cáo, xử 
lý vi phạm công tác quốc phòng theo quy định của pháp luật. 

2. Kiểm tra Ban Chỉ huy quân sự (CHQS), Công an, các ban ngành, 
đoàn thể xã 
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a) Ban CHQS xã 

- Việc lưu trữ văn bản cấp trên; hệ thống văn bản, văn kiện sẵn sàng chiến 

đấu, sổ sách, tài liệu, kế hoạch, tiến trình biểu, giáo án huấn luyện; vũ khí trang 
bị, công cụ hỗ trợ, mô hình, học cụ, vật chất; trang phục DQTV của Ban CHQS 
xã. 

- Kiểm tra đơn vị dân quân: Thực hành nội dung theo ý định của đoàn kiểm 
tra. 

b) Công an, các ban, ngành, đoàn thể xã 

Hệ thống văn bản, kế hoạch tổ chức thực hiện nhiệm vụ công tác quốc 

phòng, an ninh. 

II. CÔNG TÁC GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH 

1. Hội đồng giáo dục quốc phòng và an ninh xã 

- Việc quán triệt, tổ chức thực hiện Chỉ thị số 12-CT/TW ngày 03/5/2007 

của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác  giáo dục 
quốc phòng và an ninh (GDQP&AN) trong tình hình mới; Quy định số 07/QĐ-

BTCTW ngày 16/4/2008 của Ban Tổ chức Trung ương về tiêu chuẩn kiến thức 
quốc phòng, an ninh cho cán bộ, đảng viên; Chỉ thị số 22-CT/TU ngày 

25/01/2008 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng 
đối với công tác GDQP&AN trong tình hình mới; Luật GDQP&AN và các văn 
bản của Hội đồng GDQP&AN cấp trên về công tác GDQP&AN; 

- Kết quả tham mưu cho cấp uỷ, chính quyền ban hành các văn bản lãnh 
đạo, chỉ đạo, triển khai tổ chức thực hiện công tác GDQP&AN; 

- Kế hoạch, hoạt động của Hội đồng GDQP&AN; chất lượng các phiên họp 
Hội đồng, trách nhiệm của từng thành viên Hội đồng đối với ngành mình phụ 

trách về công tác GDQP&AN, kết quả hoạt động cụ thể; 

 - Kết quả bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho các đối tượng 

theo phân cấp; số lớp, số lượng cán bộ được bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và 
an ninh, đạt tỷ lệ phần trăm so với chỉ tiêu được giao và so với tổng số cán bộ, 

đảng viên trong diện bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh; 

 - Kết quả GDQP&AN toàn dân qua các phương tiện thông tin, truyền 

thông, qua hoạt động lễ hội truyền thống và sinh hoạt cộng đồng dân cư; 

 - Văn bản, kế hoạch, giáo án, chương trình trong tổ chức  GDQP&AN của 
các trường tiểu học, trung học cơ sở.  

 - Việc bảo đảm ngân sách cho công tác GDQP&AN. 

 2. Kiểm tra nhận thức 

  - Kiểm tra nhận thức 10 đồng chí đối tượng 4; nội dung kiểm tra các văn 
bản quy phạm pháp luật về GDQP&AN và các chuyên đề đã được bồi dưỡng, 

phương pháp kiểm tra trắc nghiệm; 
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III. NHIỆM VỤ CÁC XÃ, THỊ TRẤN 

 1. Đơn vị được kiểm tra:  

 1) Xã Hữu Liên; 

 2) Xã Yên Vượng; 

 3) Xã Cai Kinh; 

 4) Xã Hòa Sơn; 

 5) Xã Minh Hòa;  

 6) Xã Nhật Tiến. 

 2. Nhiệm vụ các đơn vị được kiểm tra 

 Tự tổ chức kiểm tra; xây dựng báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ công 
tác quốc phòng địa phương, công tác GDQP&AN năm 2021, dự kiến nhiệm vụ 

năm 2022. Báo cáo gửi các thành viên đoàn kiểm tra (qua Ban CHQS huyện, 15 
bản) trước ngày 26/11/2021. 

 - Chuẩn bị đầy đủ các nội dung trong kế hoạch kiểm tra; tổ chức ôn luyện, 
luyện tập nội dung kiểm tra trắc nghiệm; sẵn sàng huy động Trung đội Dân quân 

cơ động xã kiểm tra nội dung thực hành khi được yêu cầu.. 

 - Xác định, phân công nhiệm vụ cho các thành phần làm việc cùng Đoàn 

kiểm tra, thành phần gồm: Mời lãnh đạo Đảng ủy, lãnh đạo Ủy ban nhân dân; 
Ban CHQS, Ban Công an xã; các ban, ngành đoàn thể xã; Ban giám hiệu các 
trường tiểu học, trung học cơ sở trên địa bàn. 

 3. Các xã, thị trấn không kiểm tra 

 - Xây dựng báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác quốc phòng địa 

phương, công tác GDQP&AN năm 2021, dự kiến nhiệm vụ năm 2022. Chỉ đạo 
Ban CHQS xã, thị trấn chuẩn bị hệ thống văn kiện, kế hoạch, giáo án, tiến trình 

biểu kiểm tra trực tiếp tại Ban CHQS huyện từ 07 giờ 30 phút, ngày  
04/12/2021. 

 - Triệu tập Trung đội Dân quân cơ động, tổ chức ôn luyện các nội dung 
sẵn sàng phục vụ cho Quân Khu 1, Bộ CHQS tỉnh Lạng Sơn kiểm tra. 

Nhận được Công văn này, yêu cầu các đơn vị triển khai thực hiện nghiêm 
túc./. 

 

Nơi nhận:  
- Như trên;          
- CT, PCT UBND huyện;                                
- Lưu: VT, QSH. 

 TRƯỞNG ĐOÀN KIÊM TRA 

 
 

 
 

 
PHÓ CHỦ TỊCH UBND HUYỆN 

Trần Quốc Phong 
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