
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN KON RẪY 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:         /TB-UBND             Kon Rẫy, ngày       tháng       năm   

THÔNG BÁO 

Kết luận của đồng chí Chủ tịch UBND huyện 

trong Hội nghị triển khai công tác quốc phòng, quân sự năm 2023 

Chiều ngày 12/12/2022 tại Hội trường Ban CHQS huyện, UBND huyện 

tổ chức Hội nghị triển khai công tác quốc phòng, quân sự năm 2023. Chủ trì Hội 

nghị đồng chí Võ Văn Lương, Phó Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện. 

Sau khi nghe đồng chí Chỉ huy trưởng Ban CHQS huyện báo cáo kết quả 

thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự năm 2022 và Kế hoạch công tác quốc 

phòng, quân sự năm 2023. Hội nghị đã thảo luận và thông qua nội dung trên để 

bảo đảm thống nhất, đồng bộ, phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, ban, ngành, 

các địa phương trong quá trình thực hiện công tác quốc phòng, quân sự năm 

2023, đạt được mục đích, yêu cầu đề ra.  

Để kịp thời triển khai các nhiệm vụ trong thời gian tới, Chủ tịch UBND 

huyện yêu cầu: 

1. Các cơ quan, đơn vị và địa phương phát huy những ưu điểm công tác 

quốc phòng, quân sự năm 2022; các địa phương khắc phục triệt để những khuyết 

điểm mắc phải trong năm 2022. 

2. Nghiêm túc thực hiện Kế hoạch công tác quốc phòng, quân sự năm 

2023 của UBND huyện. 

3. Các đơn vị lực lượng vũ trang thực hiện tốt nhiệm vụ trực sẵn sàng chiến 

đấu, đặc biệt là dịp Tết Nguyên đán Qúy Mão năm 2023; tổ chức tuần tra, kiểm 

soát địa bàn, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện. 

4. Các cơ quan, ban, ngành theo chức năng nhiệm vụ phối hợp tham mưu, 

triển khai hoàn chỉnh thủ tục quy hoạch Trường bắn, thao trường huấn luyện cấp 

huyện; chỉ đạo các xã tiếp tục khảo sát vị trí xây dựng Trường bắn, thao trường 

huấn luyện. Các cơ quan, đơn vị, địa phương làm tốt mọi công tác chuẩn bị và tổ 

chức huấn luyện cho các đối tượng theo đúng chương trình, kế hoạch của trên. 

5. Ban CHQS huyện, Phòng Nội vụ, UBND các xã, thị trấn thường xuyên 

rà soát và kiện toàn Ban CHQS các xã, thị trấn theo đúng quy định. 

6. Các cơ quan, ban ngành theo chức năng, nhiệm vụ tham mưu Huyện 

ủy, HĐND, UBND huyện làm tốt công tác chuẩn bị và tổ chức diễn khu vực 

phòng thủ kết hợp phòng thủ dân sự năm 2023 bảo đảm an toàn, đạt kết quả cao. 

Chỉ đạo 03 đơn vị còn lại tổ chức diễn tập chiến đấu trong khu vực phòng thủ 

theo đúng quy định (thị trấn Đăk Rve tháng 5/2023, xã Đăk Tờ Re tháng 6/2023, 

Đăk Pne tháng 7/2023). 
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7. Hội đồng NVQS cấp huyện, xã: Trong thực hiện nhiệm vụ khám sơ 

tuyển và khám tuyển nghĩa vụ quân sự phải lựa chọn những cán bộ có trách 

nhiệm và có trình độ chuyên môn đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ. Có kế hoạch 

quản lý chắc tình hình tư tưởng số công dân trúng tuyển nghĩa vụ quân sự; làm tốt 

công tác tổ chức Lễ giao quân năm 2023 đúng thời gian quy định đạt 100% chỉ 

tiêu, không có trường hợp đổi bù sau khi giao quân. Bên cạnh đó phải có kế hoạch 

quản lý công dân trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ ở từng địa phương chặt chẽ.  

8. Hội đồng giáo dục quốc phòng và an ninh cấp huyện, xã tổ chức bồi 

dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho các đối tượng đúng quy định, đạt 

100% chỉ tiêu đề ra.  

9. Ban quản lý ĐTXD huyện chủ trì tham mưu tổ chức triển khai xây 

dựng 02 nhà làm việc của Ban CHQS cấp xã (Ban CHQS xã Đăk Tơ Lung, xã 

Đăk Kôi).  

10. Các phòng, ban, ngành, UBND các xã, thị trấn theo chức năng, nhiệm 

vụ xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện đảm bảo phù hợp với tình hình thực 

tế của đơn vị, địa phương. Kinh phí hoạt động bảo đảm cho các xã, thị trấn trong 

thực hiện nhiệm vụ, UBND huyện đã giao từ đầu năm vì vậy các đơn vị tự điều 

chỉnh thực hiện nhiệm vụ cho phù hợp. 

11. UBND các xã, thị trấn phối hợp chặt chẽ các cấp, các ngành, các tổ 

chức, thường xuyên quan tâm, tạo điều kiện giúp đỡ, bố trí việc làm đối với các 

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

UBND huyện báo để cơ quan, đơn vị, địa phương biết, triển khai thực 

hiện./. 

Nơi nhận: 
- Thường trực Huyện ủy; 

- Thường trực HĐND huyện; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện; 

- Các phòng, ban, cơ quan, đơn vị; 

- UBND các xã, thị trấn; 

- Lưu: VP, Ban CHQS huyện. 

TL. CHỦ TỊCH 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

 

 

Trần Khắc Hà 
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