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KẾ HOẠCH 

Hướng dẫn, thực hiện xây dựng Kế hoạch Tác chiến phòng thủ  

(Kế hoạch B) của các ngành, đơn vị trên địa bàn 

 
 

 

Thực hiện Công văn số 2163/TM-TaC ngày 29/6/2020 của phòng Tham 

mưu, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hà Tĩnh về việc bổ sung, điều chỉnh kế hoạch 

binh chủng, ngành bảo đảm cho nhiệm vụ A, A2, A3 và “Kế hoạch B”; Ủy ban 

nhân dân huyện xây dựng Kế hoạch hướng dẫn, thực hiện xây dựng Kế hoạch 

Tác chiến phòng thủ (Kế hoạch B) của các ngành, đơn vị trên địa bàn như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

Thống nhất những vấn đề cơ bản về hình thức, bố cục nội dung văn kiện, 

kế hoạch tác chiến phòng thủ cấp huyện; phương pháp soạn thảo, quy cách viết, 

vẽ; thẩm quyền ký chịu trách nhiệm và phê chuẩn. Làm cơ sở triển khai tổ chức 

soạn thảo hệ thống văn kiện, Kế hoạch B cho các phòng, ban, ngành và đoàn thể 

đạt chất lượng, hiệu quả.  

 2. Yêu cầu 

 - Nhận thức rõ vị trí, tầm quan trọng của hệ thống văn kiện, kế hoạch tác 

chiến phòng thủ khối Đảng, đoàn thể và chính quyền. Nâng cao trách nhiệm của 

cấp uỷ, chính quyền trong tổ chức thực hiện; nghiên cứu, nắm vững nội dung, 

quy trình, phương pháp soạn thảo; chuẩn bị đầy đủ các dữ liệu, số liệu để soạn 

thảo văn kiện, xây dựng kế hoạch sát yêu cầu nhiệm vụ của từng đơn vị. 

- Ban Chỉ huy Quân sự huyện là trung tâm xâu nối, phối hợp với Văn 

phòng Huyện uỷ; Văn phòng HĐND-UBND và các cơ quan liên quan để tham 

mưu cho UBND huyện tổ chức hướng dẫn các phòng, ban, ngành, đoàn thể triển 

khai xây dựng Kế hoạch B; hoàn thành đúng thời gian quy định, đạt mục đích, 

yêu cầu đề ra. 

- Hệ thống văn kiện, Kế hoạch B của các phòng, ban, ngành, đoàn thể cấp 

huyện phải đầy đủ về số lượng, thống nhất quy cách công tác tham mưu tác 

chiến, có đủ cơ sở pháp lý để triển khai thực hiện, tính khả thi cao, thiết thực 

phục vụ nhu cầu tác chiến khi có chiến tranh xảy ra. 

II. MỘT SỐ QUY ĐỊNH  

1. Quy định chung 
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- Các loại Kế hoạch do người đứng đầu các phòng, ban, ngành, đoàn thể ký 

chịu trách nhiệm; sau đó, đối với Kế hoạch thuộc khối chính quyền do Chủ tịch 

UBND huyện ký phê chuẩn; đối với Kế hoạch thuộc khối Đảng, đoàn thể do Bí 

thư (hoặc Phó Bí thư) Huyện ủy ký phê chuẩn. 

 - Các loại Kế hoạch được xây dựng từ thời bình, hàng năm hoặc sau mỗi 

lần diễn tập khu vực phòng thủ phải được điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp với 

nhiệm vụ và tình hình thực tế của địa phương. 

 2. Bản đồ, sơ đồ 

  Kế hoạch soạn thảo trực tiếp trên bản đồ phải soạn thảo trên bản đồ loại 

VN 2000, tỷ lệ 1/50.000; một số địa phương do địa hình trên bản đồ hẹp có thể 

phóng sơ đồ để xây dựng Kế hoạch, kích thước tương ứng với bản đồ soạn thảo 

Kế hoạch trên (dùng băng keo ni lon màu trắng để dán các đường gấp phía sau 

và mép ngoài của bản đồ, sơ đồ); viết, vẽ trên bản đồ, sơ đồ thực hiện theo quy 

định Điều lệ Công tác Tham mưu Tác chiến Quân đội Nhân dân Việt Nam ban 

hành năm 2000 và Hướng dẩn soạn thảo văn kiện tác chiến khu vực phòng thủ 

của Bộ Tổng tham mưu sửa đổi năm 2010. 

3. Kế hoạch, thuyết minh 

 Được soạn thảo trên khổ giấy A4 khổ dọc (trừ các Kế hoạch quy định soạn 

thảo trực tiếp trên bản đồ (hoặc sơ đồ); riêng khối Đảng, đoàn thể, ngoài việc 

soạn thảo trên khổ giấy A4, phải tóm tắt các nội dung chính của Kế hoạch 01 

bản trên khổ giấy A0 có khích thước rộng 100 cm, dài 150 cm); bìa màu hồng 

nhạt, dán gáy màu xanh nước biển, kẹp giấy bóng kính bên ngoài; chữ  màu đen, 

đóng thành tập (có mẫu trang bìa kèm theo). 

4. Số lượng, chế độ quản lý và bảo mật 

Các loại văn kiện, Kế hoạch soạn thảo, ban hành và quản lý, sử dụng theo 

chế độ tài liệu “MẬT”. Mỗi loại Kế hoạch làm 03 bộ. Trong đó: 01 bộ lưu tại 

đơn vị soạn thảo; 02 bộ gửi Ban Chỉ huy Quân sự huyện (riêng Kế hoạch soạn 

thảo trực tiếp trên bản đồ (hoặc sơ đồ) chỉ làm 01 bộ theo quy định và được lưu 

tại đơn vị soạn thảo).   

5. Thời gian hoàn thành 

Các phòng, ban, ngành, đoàn thể theo thẩm quyền, chức năng, tổ chức soạn 

thảo văn kiện, xây dựng Kế hoạch B hoàn chỉnh thẩm định và phê chuẩn xong 

trước ngày 20/7/2020 và nộp về UBND huyện (qua Ban Chỉ huy Quân sự huyện) 

trước ngày 25/7/2020 để báo cáo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh theo quy định. 

III. PHÂN CÔNG THỰC HIỆN 

1. Ban Chỉ huy Quân sự huyện 

Chủ trì xây dựng trực tiếp trên bản đồ loại VN 2000, tỷ lệ 1/50.000 và 

có bản thuyết minh kèm theo đối với 02 Kế hoạch sau:  

- Kế hoạch Phòng không nhân dân trong tác chiến phòng thủ của huyện 

Nghi Xuân. 
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- Kế hoạch Hậu cần - Kỹ thuật trong tác chiến phòng thủ của huyện 

Nghi Xuân. 

2. Văn phòng Huyện ủy 

Chủ trì, phối hợp với Ban Chỉ huy Quân sự huyện xây dựng Kế hoạch 

Công tác Văn phòng trong tác chiến phòng thủ huyện Nghi Xuân. 

3. Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy 

Chủ trì, phối hợp với Ban Chỉ huy Quân sự huyện xây dựng Kế hoạch 

Công tác Kiểm tra, giám sát trong tác chiến phòng thủ huyện Nghi Xuân. 

4. Ban Tổ chức Huyện ủy 

Chủ trì, phối hợp với Ban Chỉ huy Quân sự huyện xây dựng Kế hoạch 

Công tác Tổ chức Huyện uỷ trong tác chiến phòng thủ huyện Nghi Xuân. 

5. Ban Dân vận Huyện ủy 

Chủ trì, phối hợp với Ban Chỉ huy Quân sự huyện xây dựng Kế hoạch 

Công tác Dận vận trong tác chiến phòng thủ huyện Nghi Xuân. 

6. Ban Tuyên giáo Huyện ủy 

Chủ trì, phối hợp với Ban Chỉ huy Quân sự huyện xây dựng Kế hoạch 

Công tác Tuyên giáo trong tác chiến phòng thủ huyện Nghi Xuân. 

7. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện 

Chủ trì, phối hợp với Ban Chỉ huy Quân sự huyện xây dựng Kế hoạch 

Công tác Mặt trận Tổ quốc trong tác chiến phòng thủ huyện Nghi Xuân. 

8. Phòng Tài chính - Kế hoạch 

- Chủ trì, phối hợp với Ban Chỉ huy Quân sự huyện xây dựng trực tiếp 

trên bản đồ loại VN 2000, tỷ lệ 1/50.000 và có bản thuyết minh kèm theo 02 

Kế hoạch sau:  

+ Kế hoạch Phòng thủ dân sự tác chiến phòng thủ của huyện Nghi Xuân. 

+ Kế hoạch Chuyển hoạt động của địa phương từ thời bình sang thời 

chiến của huyện Nghi Xuân. 

- Chủ trì, phối hợp với Ban Chỉ huy Quân sự huyện xây dựng trên khổ 

giấy A4 hai Kế hoạch sau: 

+ Kế hoạch Kinh tế - Xã hội thời chiến của huyện Nghi Xuân. 

+ Kế hoạch Tài chính trong tác chiến phòng thủ của huyện Nghi Xuân. 

- Chủ trì, phối hợp với Ban Chỉ huy Quân sự huyện xây dựng Chỉ thị 

của Chủ tịch UBND huyện về việc bảo đảm tác chiến phòng thủ huyện Nghi Xuân. 

9. Phòng Kinh tế - Hạ tầng 

- Chủ trì, phối hợp với Ban Chỉ huy Quân sự huyện xây dựng trực tiếp 

trên bản đồ loại VN 2000, tỷ lệ 1/50.000 và có bản thuyết minh kèm theo 02 

Kế hoạch sau:  

+ Kế hoạch Giao thông vận tải tác chiến phòng thủ của huyện huyện 

Nghi Xuân. 
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+ Kế hoạch Công thương trong tác chiến phòng thủ của huyện huyện 

Nghi Xuân. 

- Chủ trì, phối hợp với Ban Chỉ huy Quân sự huyện xây dựng trên khổ 

giấy A4 hai Kế hoạch sau: 

+ Kế hoạch Xây dựng trong tác chiến phòng thủ của huyện Nghi Xuân. 

+ Kế hoạch Khoa học và Công nghệ trong tác chiến phòng thủ của huyện 

Nghi Xuân. 

10. Văn phòng HĐND-UBND huyện 

Chủ trì, phối hợp với Ban Chỉ huy Quân sự huyện xây dựng Kế hoạch Công 

tác Văn phòng HĐND-UBND trong tác chiến phòng thủ của huyện Nghi Xuân. 

11. Phòng Tài nguyên - Môi trường 

Chủ trì, phối hợp với Ban Chỉ huy Quân sự huyện xây dựng Kế hoạch 

Tài nguyên và Môi trường trong tác chiến phòng thủ của huyện Nghi Xuân. 

12. Phòng Nội vụ 

- Chủ trì, phối hợp với Ban Chỉ huy Quân sự huyện, Văn phòng 

HĐND-UBND huyện xây dựng Kế hoạch Dân tộc - Tôn giáo trong tác chiến 

phòng thủ của huyện Nghi Xuân. 

- Chủ trì, phối hợp với Ban Chỉ huy Quân sự huyện xây dựng Kế hoạch 

Nội vụ trong tác chiến phòng thủ của huyện Nghi Xuân. 

13. Phòng Tư pháp 

Chủ trì, phối hợp với Ban Chỉ huy Quân sự huyện xây dựng Kế hoạch 

Tư pháp trong tác chiến phòng thủ của huyện Nghi Xuân. 

14. Phòng Y tế 

Chủ trì, phối hợp với Ban Chỉ huy Quân sự huyện xây dựng trực tiếp 

trên bản đồ loại VN 2000, tỷ lệ 1/50.000 và có bản thuyết minh kèm theo: Kế 

hoạch Y tế trong tác chiến phòng thủ của huyện Nghi Xuân. 

15. Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội 

Chủ trì, phối hợp với Ban Chỉ huy Quân sự huyện xây dựng Kế hoạch Lao 

động - Thương binh và Xã hội trong tác chiến phòng thủ của huyện Nghi Xuân. 

16. Thanh tra huyện 

Chủ trì, phối hợp với Ban Chỉ huy Quân sự huyện xây dựng Kế hoạch 

Thanh tra trong tác chiến phòng thủ của huyện Nghi Xuân. 

17. Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

Chủ trì, phối hợp với Ban Chỉ huy Quân sự huyện xây dựng Kế hoạch 

Nông nghiệp và PTNT trong tác chiến phòng thủ của huyện Nghi Xuân. 

18. Phòng Giáo dục và Đào tạo 

Chủ trì, phối hợp với Ban Chỉ huy Quân sự huyện xây dựng Kế hoạch 

Giáo dục và Đào tạo trong tác chiến phòng thủ của huyện Nghi Xuân. 
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19. Phòng Văn hóa - Thông tin 

Chủ trì, phối hợp với Ban Chỉ huy Quân sự huyện xây dựng Kế hoạch 

Văn hóa, Thể thao và Du lịch trong tác chiến phòng thủ của huyện Nghi Xuân. 

20. Trung tâm Văn hóa - Truyền thông 

Chủ trì, phối hợp với Ban Chỉ huy Quân sự huyện xây dựng Kế hoạch 

Phát thanh - Truyền hình trong tác chiến phòng thủ của huyện Nghi Xuân. 

21. Công an huyện 

Chủ trì, phối hợp với Ban Chỉ huy Quân sự huyện xây dựng trực tiếp 

trên bản đồ loại VN 2000, tỷ lệ 1/50.000 và có bản thuyết minh kèm theo: Kế 

hoạch An ninh chính trị, trật tự An toàn xã hội trong tác chiến phòng thủ của 

huyện Nghi Xuân. 

22. Viện Kiểm sát nhân dân huyện 

Chủ trì, phối hợp với Ban Chỉ huy Quân sự huyện xây dựng Kế hoạch 

Viện kiểm sát trong tác chiến phòng thủ của huyện Nghi Xuân. 

23. Chi cục Thống kê 

Chủ trì, phối hợp với Ban Chỉ huy Quân sự huyện xây dựng Kế hoạch 

Thống kê trong tác chiến phòng thủ của huyện Nghi Xuân. 

24. Tòa án nhân dân huyện  

Chủ trì, phối hợp với Ban Chỉ huy Quân sự huyện xây dựng Kế hoạch 

Tòa án trong tác chiến phòng thủ của huyện Nghi Xuân. 

25. Liên đoàn Lao động huyện 

Chủ trì, phối hợp với Ban Chỉ huy Quân sự huyện xây dựng Kế hoạch 

Công tác Liên đoàn lao động trong tác chiến phòng thủ huyện Nghi Xuân. 

26. Hội Nông dân huyện 

Chủ trì, phối hợp với Ban Chỉ huy Quân sự huyện xây dựng Kế hoạch 

Công tác Hội Nông dân trong tác chiến phòng thủ huyện Nghi Xuân. 

27. Hội Cựu Chiến binh huyện 

Chủ trì, phối hợp với Ban Chỉ huy Quân sự huyện xây dựng Kế hoạch 

Công tác Hội Cựu Chiến binh trong tác chiến phòng thủ huyện Nghi Xuân. 

28. Hội Liên hiệp Phụ nữ 

Chủ trì, phối hợp với Ban Chỉ huy Quân sự huyện xây dựng Kế hoạch 

Công tác Hội Liên hiệp Phụ nữ trong tác chiến phòng thủ huyện Nghi Xuân. 

29. Huyện đoàn 

Chủ trì, phối hợp với Ban Chỉ huy Quân sự huyện xây dựng Kế hoạch 

Công tác Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trong tác chiến phòng thủ huyện Nghi Xuân. 

30. Hội Chữ Thập đỏ huyện 

Chủ trì, phối hợp với Ban Chỉ huy Quân sự huyện xây dựng Kế hoạch 

Công tác Hội Chữ thập đỏ trong tác chiến phòng thủ huyện Nghi Xuân. 
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31. Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - Chi nhánh 

huyện Nghi Xuân 

Chủ trì, phối hợp với Ban Chỉ huy Quân sự huyện xây dựng Kế hoạch 

Ngân hàng trong tác chiến phòng thủ của huyện Nghi Xuân. 

32. Viễn thông Nghi Xuân 

Chủ trì, phối hợp với Ban Chỉ huy Quân sự huyện xây dựng trực tiếp trên 

bản đồ loại VN 2000, tỷ lệ 1/50.000 và có bản thuyết minh kèm theo: Kế hoạch 

Thông tin - Truyền thông trong tác chiến phòng thủ của huyện Nghi Xuân. 

33. Điện lực Nghi Xuân 

Chủ trì, phối hợp với Ban Chỉ huy Quân sự huyện xây dựng Kế hoạch 

Điện lực trong tác chiến phòng thủ của huyện Nghi Xuân. 

Giao Ban Chỉ huy Quân sự huyện hướng dẫn, cung cấp các tài liệu liên 

quan và hỗ trợ cho các phòng, ban, ngành, đoàn thể trong quá trình xây dựng Kế 

hoạch B theo quy định. 

Trên đây là Kế hoạch hướng dẫn, thực hiện xây dựng Kế hoạch Tác chiến 

phòng thủ (Kế hoạch B) của các ngành, đơn vị trên địa bàn huyện, yêu cầu các 

ngành, đơn vị triển khai thực hiện nghiêm túc. Trong quá trình thực hiện, trường 

hợp có khó khăn, vướng mắc hoặc vấn đề phát sinh, kịp thời phản ánh về UBND 

huyện (qua Ban Chỉ huy Quân sự huyện, đồng chí Lê Huy Nhạc, số điện thoại: 

0978.793.873) để được hướng dẫn, giải quyết./. 
 

Nơi nhận: 
- TT Huyện ủy; TT HĐND huyện; 

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

- Ủy ban MTTQ huyện; 

- Các Ban Đảng và Văn phòng Huyện ủy; 

- Các phòng, ban, ngành, đoàn thể cấp huyện; 

- Các phòng chuyên môn thuộc UBND huyện; 

- Trung tâm Văn hóa - Truyền thông; 

- Ngân hàng NN&PTNT-CN Nghi Xuân; 

- Lưu: VT, QS. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 
 

 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Hải Nam 
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TÊN ĐƠN VỊ CHỦ QUAN 

TÊN ĐƠN VỊ 
 
 
 

 

 

 

 

 
KẾ HOẠCH 

 

…………………………………………………………….. 

 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Nghi Xuân, năm 2020 
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