UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG THÁP

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 178 /UBND-TCD-NC

Đồng Tháp, ngày 11 tháng 5 năm 2022

Về việc chuẩn bị nội dung phục vụ
Đoàn Thanh tra Bộ Quốc phòng

Kính gửi:
- Các sở, ngành Tỉnh;
- Ủy ban nhân dân huyện, thành phố.
[

Thực hiện Quyết định số 504/QĐ-BQP ngày 18 tháng 02 năm 2022 của Bộ
trưởng Bộ Quốc phòng phê duyệt Kế hoạch công tác thanh tra quốc phòng của
Thanh tra Bộ Quốc phòng năm 2022 và xét đề nghị của Bộ Chỉ huy Quân sự
Tỉnh tại Tờ trình số 1231/BCH-TTQP ngày 28 tháng 4 năm 2022 về việc đề xuất
nội dung chuẩn bị Bộ Quốc phòng thanh tra Ủy ban nhân dân Tỉnh, Ủy ban nhân
dân Tỉnh yêu cầu các sở, ngành Tỉnh, Ủy ban nhân dân huyện, thành phố thực
hiện các nội dung sau:
1. Bộ Chỉ huy Quân sự Tỉnh
- Đối với nội dung làm việc với Ủy ban nhân dân Tỉnh: Giao Bộ Chỉ huy
Quân sự Tỉnh chủ trì, phối hợp với Văn phòng Ủy ban nhân dân Tỉnh tham mưu
Ủy ban nhân dân Tỉnh chuẩn bị nội dung, tài liệu:
+ Công tác tuyên truyền, quán triệt triển khai thực hiện các văn bản liên
quan đến công tác quốc phòng như: Nghị định số 168/2018/NĐ-CP ngày 28
tháng 12 năm 2018 của Chính phủ về công tác quốc phòng ở Bộ, ngành Trung
ương, địa phương; Nghị định số 164/2018/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2018
của Chính phủ về kết hợp quốc phòng với kinh tế - xã hội và kinh tế - xã hội với
quốc phòng; Nghị định số 21/2019/NĐ-CP ngày 22/02/2019 của Chính phủ về
khu vực phòng thủ; Nghị định số 03/2019/NĐ-CP ngày 05 tháng 9 năm 2019
của Chính phủ về phối hợp giữa Bộ Công an và Bộ Quốc phòng trong thực hiện
nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh
phòng, chống tội phạm và nhiệm vụ quốc phòng.
+ Công tác triển khai thực hiện các Đề án “Xây dựng khu vực phòng thủ”,
Đề án “Tổ chức lực lượng, huấn luyện, hoạt động và bảo đảm chế độ, chính sách
cho Dân quân tự vệ” và Đề án “Nâng cao chất lượng công tác phòng không nhân
dân” giai đoạn 2016 - 2020, 2021 - 2025.
+ Công tác giáo dục quốc phòng toàn dân, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng
cho cán bộ các cấp: Chỉ đạo quán triệt chỉ thị, nghị quyết của Đảng, văn bản quy
phạm pháp luật của Nhà nước, Bộ Quốc phòng về công tác giáo dục quốc phòng
toàn dân. Tổ chức, kiện toàn và hoạt động của Hội đồng Giáo dục quốc phòng
và an ninh các cấp. Rà soát kết quả bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh
cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, học sinh, sinh viên, người lao động
và quần chúng nhân dân trên địa bàn Tỉnh.
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+ Chỉ đạo xây dựng và hoạt động của cơ quan quân sự địa phương cấp tỉnh
như: Công tác sẵn sàng chiến đấu, xây dựng lực lượng, huấn luyện các đối
tượng, tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ và công tác động viên.
+ Công tác bảo đảm ngân sách chi cho quốc phòng địa phương; công tác
đền ơn đáp nghĩa, chính sách an sinh xã hội và chính sách hậu phương quân đội
đối với người có công trên địa bàn Tỉnh.
+ Công tác thanh tra, kiểm tra, sơ kết, tổng kết về công tác quốc phòng địa
phương hàng năm và từng thời kỳ.
- Đối với nội dung tài liệu làm việc với Bộ Chỉ huy Quân sự Tỉnh:
+ Công tác tham mưu cho Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân Tỉnh, Ủy ban nhân
dân Tỉnh thực hiện nhiệm vụ quốc phòng.
+ Thực hiện nhiệm vụ quân sự: Công tác sẵn sàng chiến đấu, tổ chức và
xây dựng khu vực phòng thủ; phòng thủ dân sự; công tác huấn luyện chiến đấu,
xây dựng nền nếp chính quy, quản lý, rèn luyện kỷ luật; công tác xây dựng lực
lượng (Công tác quân số, chính sách, trang bị, động viên, động viên công
nghiệp, tuyển quân và công tác dân quân tự vệ); công tác quản lý và sử dụng đất
quốc phòng; công tác Hậu cần, tài chính và công tác bảo đảm kỹ thuật; công tác
giáo dục chính trị, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh, phổ biến giáo
dục pháp luật, chấp hành pháp luật thanh tra, khiếu nại, tố cáo, tiếp công dân;
chống tham nhũng, buôn lậu, chống lãng phí, thực hành tiết kiệm.
2. Các sở, ngành Tỉnh, căn cứ chức năng, nhiệm vụ được phân công, chuẩn
bị nội dung, tài liệu:
- Công tác tuyên truyền, quán triệt triển khai thực hiện một số văn bản liên
quan đến công tác quốc phòng như: Nghị định số 168/2018/NĐ-CP ngày 28
tháng 12 năm 2018 của Chính phủ về công tác quốc phòng ở Bộ, ngành Trung
ương, địa phương và Nghị định số 164/2018/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm
2018 của Chính phủ về kết hợp Quốc phòng với kinh tế - xã hội và kinh tế - xã
hội với quốc phòng.
- Công tác phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự Tỉnh tham mưu Ủy ban nhân
dân Tỉnh trong thực hiện Nghị định số 164/2018/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm
2018 của Chính phủ về kết hợp Quốc phòng với kinh tế - xã hội và kinh tế - xã
hội với quốc phòng.
- Xây dựng hệ thống các kế hoạch bảo đảm của ngành trong tác chiến khu
vực phòng thủ Tỉnh. Công tác sẵn sàng chiến đấu, xây dựng lực lượng, huấn
luyện lực lượng tự vệ cơ quan của các sở, ngành.
- Công tác bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho các đối tượng
cán bộ công chức, viên chức của ngành theo quy định.
- Nhận thức của cán bộ công chức, viên chức về công tác quân sự, quốc
phòng, địa phương.
3. Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Tỉnh chuẩn bị nội dung, tài liệu:
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- Thực hiện nhiệm vụ quốc phòng: Công tác quán triệt, triển khai và tổ
chức thực hiện các nội dung công tác quốc phòng, biên phòng quân sự địa
phương.
- Kết quả thực hiện nhiệm vụ Biên phòng:
+ Kết quả thực hiện công tác quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ.
+ Công tác trinh sát biên phòng
+ Công tác tuần tra, kiểm tra, xử lý vi phạm hành chính.
+ Công tác phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại, phòng, chống tội
phạm; phòng, chống tệ nạn xã hội.
- Thực hiện nhiệm vụ quân sự:
+ Xây dựng hệ thống văn kiện sẵn sàng chiến đấu, luyện tập, diễn tập tổ
chức xây dựng cơ sở và nắm tình hình trên địa bàn; thực hiện các Quy chế phối
hợp; xây dựng quản lý bảo vệ công trình quốc phòng, đường biên, mốc giới...
+ Tổ chức xây dựng lực lượng: Công tác quản lý quân số, chính sách, trang
bị, công tác động viên, tiếp nhận Tân binh,...
+ Công tác huấn luyện chiến đấu; xây dựng nền nếp chính quy, rèn luyện,
chấp hành kỷ luật.
+ Công tác quản lý và sử dụng đất quốc phòng.
+ Công tác bảo đảm Hậu cần, tài chính và bảo đảm kỹ thuật.
- Công tác giáo dục chính trị, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh,
phổ biến giáo dục pháp luật, chấp hành pháp luật thanh tra, khiếu nại, tố cáo,
tiếp công dân; chống tham nhũng, buôn lậu, chống lãng phí, thực hành tiết kiệm.
4. Ủy ban nhân dân huyện, thành phố chuẩn bị nội dung, tài liệu:
- Công tác tuyên truyền, quán triệt triển khai thực hiện các văn bản liên
quan đến công tác quốc phòng.
- Xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện các đề án của Ủy ban nhân dân
Tỉnh về “Xây dựng khu vực phòng thủ”, “Tổ chức lực lượng, huấn luyện, hoạt
động và bảo đảm chế độ, chính sách cho Dân quân tự vệ” và “Nâng cao chất
lượng công tác phòng không nhân dân” giai đoạn 2016 - 2020 và giai đoạn 2021
- 2025.
- Văn bản chỉ đạo các ngành phối hợp với Ban Chỉ huy Quân sự cùng cấp
trong thực hiện Nghị định số 164/2018/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2018 của
Chính phủ về kết hợp Quốc phòng với kinh tế - xã hội và kinh tế - xã hội với
quốc phòng.
- Công tác giáo dục quốc phòng toàn dân, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng
cho cán bộ các cấp trên địa bàn huyện, thành phố.
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- Chỉ đạo xây dựng và hoạt động của cơ quan quân sự địa phương cấp
huyện như: Công tác sẵn sàng chiến đấu, xây dựng lực lượng, huấn luyện các
đối tượng, tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ và công tác động viên.
- Bảo đảm ngân sách chi cho công tác quốc phòng địa phương. Triển khai
thực hiện công tác đền ơn đáp nghĩa, chính sách an sinh xã hội và chính sách
hậu phương quân đội đối với người có công trên địa bàn.
- Công tác thanh tra, kiểm tra, sơ kết, tổng kết về công tác quốc phòng địa
phương hàng năm và từng thời kỳ.
5. Giao Bộ Chỉ huy Quân sự Tỉnh tham mưu Ủy ban nhân dân Tỉnh theo
dõi, kiểm tra, đôn đốc thực hiện; đồng thời tập hợp tình hình, kết quả thực hiện,
báo cáo về trên đúng quy định.
Quá trình thực hiện có khó khăn, vướng mắc, đề nghị các đơn vị, địa
phương báo cáo về Ủy ban nhân dân Tỉnh (qua Bộ Chỉ huy Quân sự Tỉnh) để
trao đổi và thống nhất thực hiện./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- CT, PCT/UBND Tỉnh;
- Lãnh đạo VP/UBND Tỉnh;
- Bộ Chỉ huy Quân sự Tỉnh;
- Lưu: VT, TCD-NC(CT).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

Phạm Thiện Nghĩa

