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Thực hiện công tác Quốc phòng, An ninh năm 2019 luôn được s ự quan tâm
lãnh đạo, c hỉ đạo của huyện ủy, UBND huyện. Nhiều c hủ trương, chí nh s ác h của
Đảng, Nhà nước từng bước đi vào c uộc s ống tạo s ự đồng thuận, niềm tin trong các
tầng lớp nhân dân, kinh tế tăng trưởng khá, văn hóa xã hội c ó nhiều tiến bộ, Quốc
phòng, An ninh luôn được giữ vững, đời s ống nhân dân từng bước được nâng lên.
Tuy nhiên bên c ạnh những thời c ơ thuận lợi, tì nh hì nh thế giới và khu vực
tiếp tục diễn biến hết s ức phức tạp. Trên địa bàn huyện vẫn nổi lên các vấn đề như
lợi dụng hoạt động tôn giáo để gây mất ANTT, c ơi nới, tranh c hấp đất đai làm nơi
hoạt động tôn giáo. Các loại tội phạm và tệ nạn xã hội, tội phạm trộm cắp tài s ản,
c ố ý gây thương tí ch, buôn bán hàng lậu ngày c àng tinh vi, phức tạp gây lo lắng
trong quần chúng nhân dân.
Từ tì nh hì nh trên, UBND xã đã tranh thủ thuận lợi, chủ động khắc phục khó
khăn tập trung lãnh đạo c hỉ đạo thực hiện tốt công tác Quốc phòng, An ninh năm
2019 với những kết quả như s au.
I. Công tác c hỉ đạo, triển khai thực hiện nhiệm vụ Quốc phòng, An ninh
Thường xuyên quán triệt, giáo dục nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên
và nhân dân về quan điểm đường lối Quốc phòng, An ninh của Đảng, về hai nhiệm
vụ c hiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tì nh hì nh mới, tạo nhận thức đúng
đắn cho cán bộ, đảng viên và nhân dân về âm mưu, thủ đoạn chống phá của các t hế
lực thù địc h, nâng cao tinh thần cảnh giác và kiên quyết đấu tranh chống âm mưu,
thủ đoạn "diễn biến hoà bì nh", bạo loạn lật đổ của c ác thế lực thù địc h; Đẩy mạnh
việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức , phong cách Hồ Chí Minh” gắn với
“ chống s uy thoái về tư tưởng c hí nh trị, đạo đức , lối s ống và những biểu hiện “ tự
diễn biến”, “tự chuyển hóa” theo tinh thần Nghị quyết TW4 khóa XII; nắm vững
quan điểm, đường lối quốc phòng toàn dân, xây dựng thế trận quốc phòng toàn
dân, thế trận an ninh nhân dân và hai nhiệm vụ c hiến lược của Đảng như: 46CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng chống tội
phạm trong tình hình mới. Nghị quyết s ố 28/NQ-TW ngày 22/9/2008 c ủa Bộ chí nh
trị (khoá X) về “Tiếp tục xây dựng các tỉ nh, thành phố trực thuộc TW thành khu
vực phòng thủ vững chắc trong tì nh hì nh mới”, Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ
XII và c ác Nghị quyết c ủa c ác cấp uỷ Đảng về nhiệm vụ QP&AN. Tiếp tục triển
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khai có hiệu quả Nghị quyết s ố 08 của Bộ c hí nh trị về chiến lược ANQG, Nghị
quyết 28 của BCH Trung ương (khoá XI) về c hiến lược bảo vệ Tổ Quốc trong tì nh
hì nh mới, Chương trì nh hành động s ố 03 của BTV huyện uỷ Quỳnh Lưu, Nghị
quyết s ố 08 của Huyện uỷ về công tác QP, AN, Chỉ thị 07 của Huyện uỷ về chấn
c hỉ nh ANTT ở nông thôn.
Chỉ đạo triển khai thực hiện c ó hiệu quả các nội dung xây dựng cơ s ở vững
mạnh toàn diện, an toàn làm chủ - s ẵn s àng c hiến đấu; Nghị quyết về tăng c ường
s ự lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ QP&AN giai đoạn 2016 - 2021 theo Nghị quyết 02
c ủa huyện ủy, Nghị quyết lãnh đạo nhiệm vụ Quốc phòng, An ninh năm 2019,
Nghị quyết lãnh đạo c ông tác tuyển chọn nam công dân nhập ngũ năm 2020.
Các Chỉ thị, Mệnh lệnh của cấp trên về nhiệm vụ QP&AN phòng chống thiên
tai - tì m kiếm c ứu nạn, phòng chống cháy nổ, cứu s ập; nhiệm vụ huấn luyện chiến
đấu được triển khai kịp thời, xây dựng và tổ chức huấn luyện cho lực lượng DQ,
DBĐV theo quy định, tổ chức báo động kiểm tra quân s ố s ẵn s àng chiến đấu, huấn
luyện lực lượng DBĐV theo kế hoạch của trên quân s ố tham gia đầy đủ đảm bảo
an toàn tuyệt đối.
Đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết 09/NQ của Chí nh phủ về tăng cường công
tác phòng c hống tội phạm trong tì nh hì nh mới, phát động phong trào toàn dân bảo
vệ ANTQ đẩy mạnh công tác tuyên truyền và vận động nhân dân tham gia phát
hiện tố giác tội phạm, cảm hoá giáo dục người lầm lỗi tại cộng đồng dân cư. Tiếp
tục triển khai c ó hiệu quả Quyết định 107/QĐ/TTg của Thủ tướng c hí nh phủ về
c hương trì nh phối hợp thực hiện nhiệm vụ bảo vệ ANQG, giữ gì n TTATXH trong
tì nh hì nh mới.
Chỉ đạo Ban CHQS - Ban công an thường xuyên phối hợp với các ban ngành
đoàn thể tăng cường công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức cho c án bộ, chiến
s ỹ LLVT và nhân dân về nhiệm vụ QP & AN, về âm mưu thủ đoạn của các thế lực
thù địch, c ác loại tội phạm. Phối hợp để xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân,
gắn với thế trận ANND, xây dựng khu vực phòng thủ ngày c àng vững chắc, duy trì
tốt c ông tác phối hợp tuần tra địa bàn đảm bảo ổn định ANCT - TTATXH.
II. Kế t quả thực hiệ n nhiệ m vụ Quân s ự - Quốc phòng địa phương
1. Công tác Quân s ự
Thường xuyên duy trì nghiêm túc c hế độ trực s ẵn s àng chiến đấu của lực
lượng dân quân. Phối hợp với Công an tổ chức tuần tra, bảo vệ các ngày Lễ, tết và
c ác s ự kiện quan trọng c ủa đất nước và của địa phương bảo đảm an toàn tuyệt đối.
Trong năm đã huy động lực lượng cơ động 8 lần làm nhiệm vụ trực SSCĐ. Nhờ
làm tốt công tác c huẩn bị, tổ c hức thực hiện một c ách đồng bộ nên đã thu được
nhiều kết quả thắng lợi, địa bàn đảm bảo ANTT trong các dịp lễ, tết; không c ó các
tai nạn, tệ nạn xã hội xảy ra. Duy trì nghiêm c hế độ ý báo với c ơ quan quân s ự cấp
trên cũng như với các ngành, đoàn thể c ủa địa phương.
Chỉ đạo Ban CHQS xã thực hiện c ó hiệu quả Quy chế phối hợp giữa lực
lượng dân quân với c ác lực lượng theo Nghị định s ố 133/2015/NĐ-CP ngày 28
tháng 12 năm 2015 c ủa Chí nh phủ về việc “Phối hợp c ủa Dân quân tự vệ với các
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lực lượng trong hoạt động bảo vệ biên giới, biển, đảo; bảo vệ an ninh c hí nh trị, trật
tự, an toàn xã hội ở c ơ s ở; bảo vệ và phòng, c hống c háy rừng”. Tham gia tí ch cực,
c ó hiệu quả công tác phòng chống, khắc phục hậu quả thiên tai, được c ấp ủy và
nhân dân đánh giá cao.
Thực hiện nghiêm Nghị định s ố 13/2016/NĐ-CP c ủa Chí nh phủ về trì nh tự,
thủ tục đăng ký nghĩ a vụ quân s ự và c hế độ, chí nh s ác h c ủa c ông dân trong thời
gian đăng ký, khám, kiểm tra s ức khỏe nghĩ a vụ quân s ự. Đã tổ chức đăng ký công
dân độ tuổi 17, tuổi s ẵn s àng nhập ngũ từ 18-25 đảm bảo chặt chẽ, thuận lợi, kết
quả đăng ký độ tuổi 17 có 29/29 công dân trong độ tuổi đăng kí . Tổng s ố c ông d â n
trong độ tuổi s ẵn s àng nhập ngũ là 50 người, trong đó đăng ký bổ s ung là 30 công
dân; cắt chuyển 22 quân dự bị vào các trường c ao đẳng, đại học . Thực hiện tốt
c ông tác tuyển chọn công dân nhập ngũ bảo đảm chỉ tiêu, chất lượng nhập ngũ 6
đ/c; tổ c hức tặng quà cho các thanh niên lên đường nhập ngũ trị giá trên 1.500.000
đồng/đ/c.
Tổ chức huấn luyện chí nh trị, quân s ự c ho các đối tượng đảm bảo đúng nội
dung, thời gian. Cử 1 đ/c dân quân tham gia Hội thao tại Bộ CHQS tỉ nh đạt giải
Nhất môn bơi tự do, thành lập đội tuyển tham gia giải bóng chuyền kỷ niệm 30
năm ngày hội QPTD và 75 năm ngày thành lập quân đội nhân dân Việt Nam.
2. Công tác Đảng, c ông tác Chính trị
Thường xuyên tuyên truyền, giáo dục về âm mưu, thủ đoạn của các thế lực
thù địch trong dịp Lễ, tết, các s ự kiện quan trọng thông qua đó nhận thức của nhân
dân, cán bộ,chiến s ỹ LLVT về nhiệm vụ QP&AN ngày càng được nâng lên, hiểu
rỏ và đấu tranh làm thất bại âm mưu, thủ đoạn của c ác thế lực thù địc h c hống phá
c ách mạng nước ta.
Duy trì tốt Quy chế phối hợp với MTTQ và các đoàn thể, tham gia bảo vệ an
ninh chí nh trị nội bộ, trật tự an toàn xã hội góp phần giữ vững ANCT - TTATXH
trên địa bàn. Chú trọng vào việc đấu tranh chống các biểu hiện tiêu cực, dao động
về mục tiêu lý tưởng, rèn luyện về phẩm c hất đạo đức c ách mạng và lối s ống lành
mạnh trong mỗi đảng viên, trong lực lượng dân quân, dự bị động viên.
Phối hợp đoàn xã triển khai viết bài dự thi tì m hiểu 30 năm ngày hội QPTD,
75 năm ngày thành lập quân đội nhân dân Việt Nam. Thực hiện công khai, dân chủ
c ác chí nh s ách của Đảng, Nhà nước về chí nh s ác h hậu phương quân đội. Kịp thời
triển khai bổ s ung hồ s ơ theo quyết định s ố 62, s ố 49 cho c ác đối tượng bảo đảm
nhanh c hóng, đúng đối tượng. Phối hợp chi trả chế độ dân c ông hỏa tuyến trên 400
triệu đồng.
3) Công tác Hậu cần - Kỹ thuật
Bảo đảm nguồn ngân s ách chi cho các hoạt động Quân s ự - Quốc phòng địa
phương.
Thực hiện tốt cuộc vận động 50 về quản lý, s ử dụng vũ khí trang bị kỷ thuật,
c ông cụ hỗ trợ và an toàn giao thông theo quy định;thường xuyên duy trì chế độ
lau c hùi, bảo quản vũ khí đạn không để xảy ra tì nh trạng hư hỏng vũ khí trang bị
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kỷ thuật. Phối hợp thực hiện tốt cuộc vận động toàn dân thu hồi vũ khí , vật liệu nổ,
c ông cụ hỗ trợ.
III. Kết quả công tác An ninh
1. Công tác bảo đảm ANCT - trật tự ATXH
Năm 2019 tình hình an ninh chính trị trên địa bàn tiếp tục được duy trì ổn
định, không có các vụ việc phức tạp, không có “điểm nóng” về ANTT, tệ nạn xã
hội. Các đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân được giải quyết kịp thời, các tệ nạn
xã hội như cờ bạc, trộm cắp từng bước được ngăn chặn và đẩy lùi. Kịp thời tham
mưu, phối hợp tuyên truyền, ngăn ngừa không để các đối tượng tuyên truyền hoạt
động Pháp luân công trái phép trên địa bàn.
Kịp thời ban hành các kế hoạch chỉ đạo, lãnh đạo về công tác ANTT và phong
trào toàn dân bảo vệ ANTQ, thực hiện tốt công tác bảo vệ bí mật nhà nước, công
tác bảo vệ chí nh trị nội bộ và triển khai đồng bộ bảo vệ ANCT - TTATXH các
ngày Lễ, Tết, s ự kiện trọng đại c ủa đất nước, địa phương.
Tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện NQ 09/CP của Chí nh phủ và 03 chương
trì nh quốc gia phòng c hống tội phạm, phòng c hống ma tuý, kết hợp mở các đợt cao
điểm tấn công truy quyét tội phạm. Tội phạm và tệ nạn xã hội tiếp tục được kiềm
c hế. Phối hợp với cán bộ phụ trách địa bàn điều tra giải quyết c ác vụ việc xảy ra tại
địa phương.
Tổng s ố vụ phạm pháp hì nh s ự là 08 vụ, giảm 04 vụ s o với c ùng kỳ năm
2018, trong đó trộm c ắp tài s ản 04 vụ chiếm 50% giảm 05 vụ s o với cùng kỳ năm
2018, đánh người gây thương tí ch 01 vụ c hiếm 12% không tăng s o với cùng kỳ
2018. Đánh bài ăn tiền 01 vụ c hiếm 12% không tăng s o với cùng kỳ năm 2018.
Tàng trữ, s ử dụng 01 vụ pháo trái phép, 01 vụ tai nạn rủi ro (đuối nước). Điều tra
thu giữ 120 quả pháo bi, 04 bánh pháo hoa loại 36 quả.
Kết quả điều tra làm rõ 6/8 vụ đạt 75%, xử lý hành chí nh 02 đối tượng =
3.000.000đ. Các vụ việc xảy ra địa phương phối hợp với cán bộ phụ trác h địa bàn
điều tra giải quyết. Không có trọng án xảy ra.
Trong năm c ác vụ việc xảy ra đều được giải quyết dứt điểm, xử lý đúng
người, đúng tội, đúng pháp luật.
Phối hợp mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể thường xuyên tuyên truyền nâng
cao nhận thức cho người dân ý thức chấp hành pháp luật, đấu tranh phòng ngừa, tố
giác tội phạm và tham gia phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, chỉ đạo xây dựng,
thực hiện các phương án, kế hoạch đảm bảo TTATGT vào dịp tết, lễ hội… Chỉ đạo
công an tăng cường tuần tra phòng ngừa vi phạm và tai nạn giao thông. Kịp thời xử
lý nghiêm các vi phạm pháp luật và vi phạm hành lang giao thông đường bộ.
2. Công tác quản lý nhà nước trên lĩnh vực ANTT
Chỉ đạo lực lượng Công an xã thực hiện quyết liệt các biện pháp phòng ngừa,
quản lý các đối tượng có tiền án, tiền sự, quản lý đối tượng tại cơ sở theo Nghị
định 111/NĐ-CP, kết hợp với tuyên truyền giáo dục nâng cao ý thức cảnh giác cho
nhân dân, thường xuyên tổ chức tuần tra ban đêm nên đã hạn chế nguyên nhân,
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điều kiện phát sinh vụ việc. Tiếp tục chỉ đạo thực hiện tốt công tác cải cách hành
chính trong lĩnh vực quản lý nhân khẩu, hộ khẩu, cấp phát CMND.
Thực hiện tốt công tác tiếp dân, giải quyết các thủ tục hành chính, quản lý
trang thiết bị, hồ sơ tài liệu, sổ sách đảm bảo theo quy trình của nhà nước. Duy trì
công tác phối hợp tuần tra kiểm soát, tập trung vào các địa bàn trọng điểm chủ
động phòng ngừa sai phạm, nên trong dịp Tết nguyên đán 2019 tình trạng đốt pháo
trái phép, thả đèn trời không tăng so với năm 2018.
Quản lý tốt các ngành nghề kinh doanh có điều kiện, tài nguyên khoáng sản
trên địa bàn, các hộ giết mỗ, chế biến lương thực đảm bảo vệ sinh môi trường, vệ
sinh an toàn thực phẩm.
Tiếp tục quán triệt và thực hiện tốt Pháp lệnh 16 của UBTV QH 12 và NĐ
25,26 của Chính phủ về cấm các loại vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, pháo và
các ngành nghề kinh doanh có điều kiện đảm bảo theo quy định, thu hồi được 03
bộ xung kích điện 120 quả pháo bi, 04 bánh pháo hoa .
Từng bước mua trang thiết bị phục vụ PCCC đảm bảo, tổ chức tuyên truyền
Luật phòng cháy chữa cháy, tuyên truyền để các cơ quan tổ chức và gia đình và
thực hiện tốt công tác phòng cháy chữa cháy trên địa bàn.
3. Công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ
Tiếp tục chỉ đạo thực hiện nghiêm Chỉ thị số 09-CT/TW ngày 01/12/2011 của
Ban Bí thư Trung ương Đảng về "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong
trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc" và Chỉ thị 48, 46-CT/TW về tăng cường sự
lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng chống tội phạm trong tình hình mới và
đảm bảo ANTT, UBND xã thường xuyên phối hợp mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể
đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật, phát huy vai trò của quần
chúng nhân dân trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm. Chỉ đạo tổ chức 1
cuộc diễn đàn Công an lắng nghe ý kiến của nhân dân và ngày hội toàn dân bảo vệ
ANTQ, qua diễn đàn nhân dân đã tham gia đóng góp nhiều ý kiến cho lực lượng
Công an. Phối hợp MTTQ tổ chức tổng kết 5 năm xây dự dòng họ tự quản về
ANTT theo chỉ thị số 05 của UBND huyện, tổ chức ký cam kết thực hiện phong
trào toàn dân bảo vệ ANTQ với các dòng họ, đoàn thể, thôn, trường Hồ Tùng Mậu.
Qua công tác tuyên truyền, vận động nhân dân đã phát hiện và cung cấp cho lực
lượng Công an nhiều thông tin có giá trị về ANTT; giải quyết dứt điểm các vụ việc
ANTT tại cơ sở.
Tuyên truyền giáo dục pháp luật trong quần chúng nhân dân, kết hợp thực
hiện NQ liên tịch giữa lực lượng công an xã và các ngành đoàn thể. Gắn với các
phong trào xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, nông thôn mới kiểu mẫu,
thường xuyên chú trọng xây dựng cụm dân cư ATLC - SSCĐ, khu dân cư không
có tội phạm và tệ nạn xã hội, duy trì thực hiện hoạt động của ban tự quản, tổ tự
quản., dòng họ tự quản. Thông qua hoạt động này nhân dân có ý thức trách nhiệm
cao trong công tác bảo vệ ANTQ, cung cấp nhiều nguồn tin giúp lực lượng công an
xã đấu tranh ngăn chặn nhiều vụ việc xảy ra.
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Tiếp tục thực hiện Quyết định số 79/2012 của UBND tỉnh về quy định khu
dân cư xã, phường đạt chuẩn " An toàn về an ninh trật tự" kết quả 8/8 thôn 02 nhà
trường đạt chuẩn "An toàn về ANTT" xã đạt chuẩn "An toàn về ANTT".
IV. Công tác xây dựng lực lượng
1. Xây dựng đội ngũ cán bộ
Đội ngũ cán bộ Ban CHQS xã ổn định 4 đ/c (Chuyên môn: ĐH 4đ / c , T r ung c ấ p
c hí nh trị 4 đ/c), 4/8 đ/c cán bộ thôn đội trưởng là đảng viên, năng lực khá đ ều, đ ã p hát
huy được hiệu quả trong thực hiện các nhiệm vụ. Qua phân loại 100% thành nhiệm vụ,
c hức trách được giao, c ó 7/12 đ/c được đánh giá hoàn thành xuất s ắc nhiệm vụ.
Thường xuyên c hấn chỉ nh tinh thần trách nhiệm tác phong làm việc và quan hệ
giao tiếp của lực lượng CAX, tạo c huyển biến về nhận thứ c và hành đ ộ ng, gó p p hầ n
xây dựng lực lượng CAX ngày càng vững mạnh. Đội ngũ c án b ộ Ban c ô ng an đ ủ 12
đ/c (Chuyên môn: Đại học 02 đ/c, TC 01 đ/c , 02 đ/c TC c hí nh t r ị) . C ông an viê n c ó
08đ/c có năng lực tốt khả năng hoàn thành các nhiệm vụ được giao. Qua đánh giá p hâ n
loại cuối năm c ó 100% hoàn thành tốt nhiệm vụ c ó 9/12 đ/c đạt chiến s ỹ tiên tiến.
2. Xây dựng lực lượng dân quân, dự bị động viên
Thường xuyên thực hiện tốt công tác xây dựng, quản lý c hặt chẽ lự c lư ợ ng Dâ n
quân, Dự bị động viên đảm bảo quân s ố, tiêu c huẩn s ức khỏe đặc biệt là c hất lượng
c hí nh trị.
+ Tổng s ố người trong độ tuổi dân quân có 889 người; trong đó: Nam c ó 530
người, Nữ có 359 người; Lực lượng dân quân nòng cốt 67 đ/c , biên c hế: 01 trung
đội DQCĐ = 31 đ/c, 08 tổ DQTC = 24 đ/c, 4 tổ DQBC = 12 đ/c . Tỉ lệ đảng viên
trong lực lượng DQ đạt 28,7%. Duy trì và phát huy c ó hiệu quả hoạt động của Ban
CHQS xã, lực lượng thôn đội trưởng, tiểu đội trưởng, nhất là tiểu đội dân quân nữ.
+ Tổng s ố quân nhân dự bị có 486 đ/c ; trong đó:Quân nhân DBĐV hạng 1
118 đ/c (Sĩ quan 10 đ/c, hạ sĩ quan,binh sĩ là 108 đ/c) ; quân nhân DBĐV hạng 2
368 đồng c hí ; nữ có chuyên môn kỹ thuật cần cho quân đội = 38 đ/c . Thay thế 4
đ/c hết tuổi, đăng ký bổ s ung 5 đ/c (Hạ sĩ 02 đ/c, Binh nhất 3 đ/c) . Cử 28 đ/c đi
huấn luyện DBĐV tại lữ đoàn 215 và tại tiểu đoàn BB huyện thời gian 20 ngày.
* Đánh giá chung
Năm 2019, cấp ủy Đảng, chí nh quyền, c ác ban, ngành, đoàn thể đã triển khai
thực hiện nhiệm vụ QP&AN đạt được nhiều kết quả quan trọng; nền QPTD gắn
với thế trận ANND tiếp tục được củng cố vững c hắc ; xây dựng LLVT địa phương
VMTD đáp ứng yêu c ầu, nhiệm vụ trong tì nh hì nh mới; Phòng, chống có hiệu quả
âm mưu "diễn biến hoà bì nh" của c ác thế lực thù địc h, ANCT - TTATXH trên địa
bàn luôn được giữ vững ổn định. Góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, hoàn
thành tốt nhiệm vụ chí nh trị năm 2019.
Trong năm nhân dân và lực lượng vũ trang xã được UBND huyện tặng Giấy
khen trong công tác quốc phòng toàn dân giai đoạn 2009-2019, Ban CHQS xã đạt
hoàn thành xuất s ắc nhiệm vụ, nhân dân và lực lượng c ông an xã được Chủ tịc h
UBND tỉ nh tặng Bằng khen.
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V. Hạn chế, khuyết điểm
Bên cạnh những kết quả đạt được còn một số tồn tại đó là:
Nhận thức của một bộ phận nhân dân về QP&AN còn hạn chế. Chất lượng,
hiệu quả hoạt động của các tổ tự quản chưa cao, vẫn còn biểu hiện ngại va chạm
không dám đấu tranh phát giác, tố giác tội phạm của một bộ phận nhân dân. Hoạt
động của các loại tội phạm hình sự, tệ nạn xã hội ngày càng tinh vi, diễn biến phức
tạp đáng chú ý như; trộm cắp tài sản công dân có giá trị lớn, đánh nhau gây thương
tích..v..v.
Công tác tuyên truyền, giáo dục về nhiệm vụ QP&AN chưa thường xuyên,
chưa kết hợp chặt chẽ với các nhiệm vụ khác một cách thường xuyên, liên tục; tỉ lệ
nữ trong lực lượng dân quân nòng cốt có giảm nhưng vẫn còn nhiều, chưa bổ sung
được thôn đội trưởng thôn 4 và thôn 5; kết quả bắn đạn thật của dân quân đạt thấp.
An ninh trật tự có thời điểm chưa tốt, công tác nắm tình hình địa bàn có lúc, có nơi
chưa kịp thời; giải quyết một số vụ việc chậm. Tệ nạn đánh bài ăn tiền; khả năng
điều hành lực lượng có lúc chưa tốt; ý thức trách nhiệm của một vài đồng chí chưa
cao.
VI. Nguyên nhân
Nguyên nhân ưu điểm: Được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của huyện ủy,
UBND, Ban CHQS, Công an huyện. Có Nghị quyết lãnh đạo của Đảng ủy đầu
năm và kế hoạch hàng tháng để tổ chức thực hiện. Có sự phối hợp của MTTQ, các
đoàn thể trong thực hiện nhiệm vụ QP&AN. Đội ngũ cán bộ Ban CHQS, Công an
xã tích cực, nhiệt tình, có trách nhiệm trong việc tham mưu và tổ chức thực hiện.
Nguyên nhân khuyết điểm: Việc quán triệt, triển khai thực hiện nhiệm vụ công
tác QP&AN c ó lúc c hưa đầy đủ. Vai trò tham mưu về nhiệm vụ QP&AN c ó nội
dung còn hạn c hế, chưa phát huy được s ức mạnh tổng hợp của hệ thống chí nh trị,
c ác ngành, các cấp c ùng phối hợp thực hiện. Một s ố cán bộ khả năng hoàn thành
nhiệm vụ khi được phân công c hưa cao; chưa c hủ động, tí ch cực trong công tác
tham mưu, cho chi ủy chi bộ, thôn về lĩ nh vực phụ trách; xử lý vụ việc có lúc còn
c hậm.
Phần thứ hai
PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ QUỐC PHÒNG, AN NINH NĂM 2020
Năm 2020, là năm có nhiều ngày kỷ niệm lớn, c ác s ự kiện chí nh trị quan
trọng có ý nghĩ a lịch s ử, văn hóa và c ách mạng như: kỷ niệm 90 năm Ngày thành
lập Đảng Cộng s ản Việt Nam, 130 năm Ngày s inh Chủ tịch Hồ Chí Minh, 90 năm
Xô Viết Nghệ Tĩ nh đồng thời c ũng là năm tiến hành đại hội các chi bộ tiến tới đại
hội đảng bộ các c ấp; tì nh hì nh thế giới, khu vực và trong nước tiếp tục diễn biến
phức tạp, khó lường, các thế lực thù địch tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động c hống
phá bằng nhiều thủ đoạn, dưới nhiều hì nh thức; tì nh hì nh tôn giáo, lợi dụng dân
c hủ, khiếu kiện có thể xảy ra ở một s ố nơi, tiềm ẩn nhiều yếu tố gây mất ổn định,
c ác hoạt động tội phạm, ma tuý, tệ nạn xã hội, tiếp tục diễn biến phức tạp, đời s ống
c ủa một bộ phận nhân dân còn gặp nhiều khó khăn.
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Để tiếp tục thực hiện thắng lợi nhiệm vụ củng cố QP&AN, xây dựng vững
c hắc nền QPTD gắn với thế trận ANND, ổn định ANCT - TTATXH, góp phần
thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội c ủa địa phương, nhiệm vụ QP & AN năm 2020
c ần tập trung một s ố mục tiêu nhiệm vụ chủ yếu s au:
I. Nhiệm vụ trọng tâm và một số giải pháp chủ yếu
1. Tiếp tục quán triệt s âu s ắc c ác CT, NQ c ủa các cấp uỷ Đảng về QP&AN.
Tăng cường công tác tuyên truyền giáo dục, c hí nh trị tư tưởng nâng cao nhận thức
c ho cán bộ đảng viên và nhân dân về nhiệm vụ QP&AN về âm mưu thủ đoạn của
c ác thế lực thù địc h.
2. Duy trì nghiêm chế độ trực s ẵn s àng chiến đấu trong các ngày lễ, tết, c ác s ự
kiện chí nh trị. Nâng cao chất lượng, hiệu quả quản lý, điều hành, công tác tham
mưu của Ban CHQS, Ban công an trong bảo đảm ANCT-TTATXH nhất là trước,
trong và s au Đại hội Đảng bộ c ác cấp, giải quyết dứt điểm các vụ việc, không để
xảy ra điểm nóng, các vụ việc nghiêm trọng, kéo dài.
3. Thường xuyên củng cố, bổ s ung hệ thống kế hoạc h huấn luyện s ẵn s àng
c hiến đấu, kế hoạc h phòng c hống, khắc phục hậu quả thiên tai, tì m kiếm cứu nạn,
tăng cường công tác kiểm tra, luyện tập theo phương án hạn chế thấp nhất thiệt hại
về người, tài s ản c ủa tập thể và nhân dân khi c ó tì nh huống xảy ra.
4. Kiện toàn, s ắp xếp đội ngũ Quân s ự, Công an theo đề án của tỉ nh và của
đảng ủy bảo đảm hoạt động c ó hiệu quả; đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, vận
động nhân dân tí c h c ực tham gia phong trào xây dựng nền QPTD, thế trận ANND,
xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc, xây dựng cơ s ở vững mạnh toàn diện,
ATLC - SSCĐ, phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ.
5. Tiếp tục quán triệt s âu s ắc và thực hiện c ó hiệu quả Chỉ thị s ố 12 của Bộ
c hí nh trị về tăng c ường s ự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục QP&AN,
NĐ s ố 116 của Chí nh phủ về giáo dục QP - AN, Chỉ thị 09, 48, 46 c ủa Trung ư ơ ng
về tăng cường s ự lãnh đạo c ủa Đảng đấu tranh phòng chống tội phạm trong tì nh
hì nh mới; nâng cao chất lượng hoạt động của Hội đồng giáo dục QP & AN. Mở 1
lớp bồi dưỡng kiến thức QP & AN cho đối tượng 4 tại xã, tham gia các lớp bồi
dưỡng, tập huấn nghiệp vụ c huyên môn cho lực lượng DQTV, DBĐV và công an
viên theo quy định.
6. Tăng c ường công tác bảo vệ bí mật nhà nước, chí nh trị nội bộ, phát hiện
kịp thời những mâu thuẫn trong nội bộ và nhân dân. Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện
Chỉ thị 48 c ủa Bộ chí nh trị, NQ 09/CP của Chí nh phủ và 3 chương trì nh quốc gia
phòng c hống tội phạm, tệ nạn xã hội, phòng c hống mua bán người giai đoạn 2015 2020, đẩy mạnh kế hoạch tấn công trấn áp tội phạm và tệ nạn xã hội, không để xảy
ra trọng án.
7. Thực hiện tốt công tác đăng ký, quản lý cư trú, nhân khẩu - hộ khẩu, quân
dự bị động viên; quản lý tốt vũ khí trang bị, vật liệu nổ, công c ụ hỗ trợ, pháo các
loại theo quy định. Nâng cao chất lượng c ông tác quản lý hành c hí nh về an ninh
trật tự đảm bảo trật tự an toàn xã hội, kiềm chế tai nạn giao thông.
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8. Nâng c ao chất lượng phong trào thi đua Quyết thắng giữa 2 lực lượng gắn
với đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức , phong c ách Hồ Chí
Minh, và c ác c uộc vận động do cấp trên phát động tạo s ự chuyển biến rõ nét về
phẩm c hất, đạo đức và năng lực c ông tác của lực lượng vũ trang. Thực hiện tốt
c hí nh s ách xã hội và c hí nh s ách hậu phương quân đội.
9. Nắm c hắc các Chỉ thị, Nghị quyết và những nhiệm vụ trọng tâm trong năm
để xây dựng kế hoạc h, biện pháp phù hợp, s át đúng với tì nh hì nh thực tế của địa
phương. Thực hiện tốt các nội dung liên tịch giữa Quân s ự, Công an với MTTQ &
c ác đoàn thể. Phấn đấu Quân s ự đạt hoàn thành xuất s ắc nhiệm vụ, Công đạt danh
hiệu Quyết thắng.
Phát huy hơn nữa s ức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chí nh trị, các ban
ngành, đoàn thể xây dựng nền QPTD, thế trận ANND, trong đó lấy lực lượng
Quân s ự, Công an làm nòng cốt trong việc thực hiện nhiệm vụ QP & AN, góp phần
hoàn thành thắng lợi c ác mục tiêu KTXH, QP - AN năm 2020./.
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

Nơi nhận:
- QS - CA huyện (b/c);
- TT Đảng ủy - HĐND ( b/c);
- Lưu: VP, QS, CA.

Hồ Quang Tuấn

Khai m¹ c
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KÝnh th -a c¸ c qu ý vÞ ®¹i b iÓu
KÝnh th -a to µn t hÓ hé i ngh Þ
Trong nh÷ ng ngµy cu èi n¨m 201 9 toµn §¶n g, toµn q u©n
vµ to µn d©n ®ang ph Ên ®Êu thùc hi Ön nh÷ng ch Ø t iªu
nhiÖm vô c ßn l¹i cñ a n¨m 20 19. H«m nay ®-î c sù nhÊ t trÝ
cña Ban c hØ huy Qu©n sù , C«ng an huy Ön Quú nh L-u cho
phÐp UBN D x· tæ chøc hé i nghÞ tæng k Õt c«n g t¸c Q uèc
phßng - An ninh n ¨m 201 9, triÓ n khai nhiÖm v ô c«ng t¸c
Quèc ph ßng - An ninh n¨m 2 020.
KÝnh th-a quý vị ®¹i biÓu
Héi nghÞ sÏ th ¶o luË n ®¸nh gi¸ nh ÷ng kÕ t qu¶ ®¹t
®-îc tro ng n¨m 2019, ®ång t hêi t× m ra nh ÷ng ng uyªn n h©n
tån t¹i, ® Æc biÖt h éi ngh Þ cho ý ki Õn vµo nh ÷ng h¹ n chÕ
trong n¨ m qua ®Ó t×m ra nh÷ng gi¶i ph ¸p h÷u hiÖu t hùc
hiÖn tro ng n¨m 2 020 ®¹ t ®-îc n h÷ng kÕ t qu¶ c ao h¬n. héi
nghÞ ®-î c nghe ý kiÕn p h¸t bi Óu chØ ®¹o cñ a ®¹i b iÓu
cÊp trªn vµ cña l·nh ® ¹o ®Þa ph-¬n g , tri Ón kha i kÕ
ho¹ch t ruy q uÐt c¸c l o¹i t éi ph ¹m ®¶ m b¶o ANT T tr- íc,
trong v µ sau tÕt Nguy ªn §¸ n
2 020
VÒ dù héi n ghÞ h «m n ay t« i xi n tr© n trä ng g iíi
thiÖu:
ë huyÖn :
- §/c…………………………………………Qu©n sù huyÖn vµ
c¸c ®/ c cïn g ®i tron g ®oµ n.
- §/c…………………………………………C«ng an huyÖn vµ
c¸c ®/c cïng ®i trong ®oµn .
ë x·: xin t r©n träng giíi thiÖ u.
§/c P han §×n h H iÒn BÝ Th- §¶ng ñ y, c¸c ®/c tr ong
BCH §¶ng ñy,T T H§ND , UBN D, th- êng t rùc MT TQ, tr -ëng c¸c
®oµn thÓ, c¸n bé c« ng chø c x·, 2 HT X, hiÖu t r-ëng 2 nhµ
tr-êng, y tÕ, ban c hØ huy q u©n sù x ·,ban c «ng an x ·, bÝ
th- chi bé, tr-ë ng ba n c«n g t¸c mÆt trËn th«n , tr- ëng
th«n, ®¹ i diÖn 6 dßng hä vµ c ¸ nh© n xuÊt x¾c tr ong
phong t rµo q u©n sù ®Þ a ph- ¬ng
Thay mÆt chñ t r× héi ngh Þ t «i xin
khai m¹ c héi
nghÞ tæn g kÕt c« ng t¸c QP - AN n ¨m 201 9. ph- ¬ng h- íng
nhiÖm v ô n¨m 202 0
X in c¶ m ¬n
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