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V/v triển khai một số nội dung  

trong thực hiện nhiệm vụ quân sự, 

quốc phòng ở đơn vị cơ sở trong 

năm 2021 và những năm tiếp theo 
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Thực hiện Luật Dân quân tự vệ số 48/2019/QH14 ngày 22/11/2019 của 

Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam; Nghị định số 72/2020/NĐ-CP ngày 

30/6/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Dân quân tự vệ 

về tổ chức xây dựng lực lượng và chế độ chính sách đối với Dân quân tự vệ; 

Thông tư số 77/2020/TT-BQP ngày 23/6/2020 của Bộ Quốc phòng quy định 

thực hiện một số điều của Luật Dân quân tự vệ về tổ chức xây dựng lực lượng 

Dân quân tự vệ; Đề án số 02/ĐA-UBND ngày 28/5/2021 của UBND huyện 

Nghi Xuân về tổ chức lực lượng, huấn luyện, hoạt động và bảo đảm chế độ, 

chính sách cho Dân quân tự vệ trên địa bàn huyện giai đoạn 2021 - 2025. 

Trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng nói 

chung và Tiêu chí 19.1 trong xây dựng nông thôn mới về quốc phòng, an ninh 

nói riêng, các cấp ủy, chính quyền địa phương đã quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo 

thực hiện tốt các nhiệm vụ, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn 

xã hội trên địa bàn. Trong đó, việc bố trí phòng trực (nhà trực) cho lực lượng 

Dân quân khi làm nhiệm vụ và công tác kiện toàn đội ngũ cán bộ làm công tác 

DQTV ở đơn vị cơ sở, đặc biệt là Thôn đội trưởng nằm trong độ tuổi theo quy 

định của Luật DQTV một số địa phương đã triển khai thực hiện tương đối tốt 

như các xã, thị trấn: Cương Gián, Đan Trường, Tiên Điền, Xuân Liên, Xuân 

Yên, Xuân Hồng.  

Tuy nhiên, hiện nay còn có một số xã, thị trấn chưa bố trí phòng trực cho 

Dân quân khi làm nhiệm vụ, chưa kiện toàn đội ngũ cán bộ Thôn đội trưởng 

nằm trong độ tuổi so với quy định của Luật Dân quân tự vệ, chưa có tủ đựng 

quân trang Dân quân và tài liệu, chưa bố trí kho để vật chất huấn luyện...  

Để khắc phục tình trạng nêu trên và tạo điều kiện để thực hiện tốt nhiệm 

vụ quân sự, quốc phòng trên địa bàn huyện trong năm 2021 và những năm tiếp 

theo; Ủy ban nhân nhân huyện giao:  

 1. Các địa phương trong thời gian chưa xây dựng trụ sở làm việc của Ban 

CHQS cấp xã, nếu chưa bố trí phòng trực (nhà trực) cho Dân quân và kho để vật 

chất, tiếp tục khảo sát vị trí để xây dựng, bố trí phòng trực (nhà trực), kho để vật 

chất; phòng trực phải có ít nhất 10 giường để bảo đảm nơi nghỉ ngơi, sinh hoạt 
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cho lực lượng Dân quân khi được huy động thực hiện các nhiệm vụ trực SSCĐ, 

theo Luật Dân quân tự vệ, quy định của cấp trên và Đề án số 02/ĐA-UBND ngày 

28/5/2021 của UBND huyện, bảo đảm tính quy hoạch của địa phương ; phòng 

trực có thể nằm trong khuôn viên của UBND cấp xã hoặc nằm ngoài khuôn viên 

của UBND nhưng khoảng cách so với UBND không quá 700m.  

2. Ban CHQS các xã, thị trấn: 

- Phối hợp với các ban, ngành có liên quan tiếp tục tham mưu cho cấp ủy, 

chính quyền địa phương đầu tư đầy đủ trang thiết bị chuyên ngành quân sự theo 

quy định bao gồm: Bàn, ghế làm việc; tủ đựng tài liệu; tủ sắt đựng vũ khí; tủ đựng 

công cụ hỗ trợ; tủ đựng trang phục Dân quân dùng chung; Bảng lịch công tác; 

bảng chức danh, nhiệm vụ; biển chức danh cán bộ Ban CHQS xã, thị trấn; biển 

phòng làm việc Ban CHQS xã, thị trấn; máy điện thoại để bàn; máy in, máy tính 

để bàn; két sắt đựng tài liệu mật và một số trang thiết bị khác…, trang thiết bị nơi 

làm việc của Ban CHQS xã, thị trấn do Chủ tịch UBND cấp xã quyết định. 

- Tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương kiện toàn đội ngũ cán bộ 

làm công tác Dân quân từ Tiểu đội trưởng, Khẩu đội trưởng, Thôn đội trưởng đến 

Trung đội trưởng Dân quân cơ động phải nằm trong độ tuổi theo quy định tại Điều 

8, Luật Dân quân tự vệ số 48/2019/QH14 ngày 22/11/2019. 

3. Các địa phương kiện toàn lực lượng cán bộ làm công tác Dân quân tự vệ 

từ Khẩu đội trưởng, Thôn đội trưởng đến Trung đội trưởng Dân quân cơ động xong 

trước ngày 25/01/2022; Bố trí phòng trực và các trang thiết bị trong phòng trực 

phục vụ lực lượng Dân quân tham gia trực sẵn sàng chiến đấu xong trước ngày 

20/02/2022. 

Giao Ban Chỉ huy Quân sự huyện đôn đốc, kiểm tra, chỉ đạo, hướng dẫn 

các địa phương trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, định kỳ tham mưu UBND 

huyện báo cáo kết quả xây dựng, triển khai thực hiện các nội dung nêu trên. 

Nhận được Công văn, yêu cầu các đơn vị, địa phương nghiêm túc thực hiện./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Thường trực: Huyện ủy, HĐND huyện; 

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

- Văn phòng HĐND-UBND huyện; 

- Các phòng, ban, ngành cấp huyện; 

- Ban CHQS huyện; 

- Lưu: VT, QS. 
 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

Q. CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Bùi Việt Hùng 
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