
ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HẢI DƯƠNG

Số:         /CT-UBND

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

Hải Dương, ngày       tháng 6 năm 2022

CHỈ THỊ
Về việc tổ chức diễn tập Khu vực phòng thủ 

thị xã Kinh Môn, các huyện Tứ Kỳ, Gia Lộc, Ninh Giang 
và diễn tập Sở Tài nguyên & Môi trường bảo đảm tác chiến KVPT năm 2022

Căn cứ Nghị định số 21/2019/NĐ-CP ngày 22 tháng 02 năm 2019 của 
Chính phủ về khu vực phòng thủ; 

Thực hiện Nghị quyết số 16-NQ/TU ngày 30 tháng 12 năm 2021 của Ban 
Thường vụ Tỉnh uỷ về nhiệm vụ QP - QSĐP năm 2022; Chỉ thị số 179/CT-
UBND ngày 30 tháng 12 năm 2021 của UBND tỉnh về lãnh đạo, chỉ đạo nhiệm 
vụ QP-QSĐP năm 2022;

Để tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ diễn tập Khu vực phòng thủ (KVPT) 
thị xã Kinh Môn, các huyện Tứ Kỳ, Gia Lộc, Ninh Giang và diễn tập bảo đảm 
tác chiến KVPT Sở Tài nguyên & Môi trường năm 2022 đạt kết quả cao, Chủ 
tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Chỉ thị như sau:

1. Tiếp tục quán triệt sâu sắc, triển khai thực hiện có hiệu quả các văn bản 
của Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh Quân khu 3 về 
xây dựng khu vực phòng thủ, nhiệm vụ quốc phòng - quân sự địa phương, 
nhiệm vụ diễn tập, cụ thể: Luật Quốc phòng số 22/2018/QH14 ngày 08/6/2018; 
Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 22/9/2008 của Bộ Chính trị (khóa X) về tiếp tục 
xây dựng các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thành KVPT vững chắc 
trong tình hình mới; Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) về chiến lược BVTQ 
trong tình hình mới; Chỉ thị số 07-CT/TW của Ban Bí thư về việc tiếp tục xây 
dựng các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thành KVPT vững chắc trong 
tình hình mới; Nghị định số 21/2019/NĐ-CP ngày 22/02/2019 của Chính phủ về 
khu vực phòng thủ; Nghị định số 02/2018/NĐ-CP ngày 31/12/2018 của Chính 
phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quốc phòng về tình trạng 
khẩn cấp về quốc phòng, thiết quân luật, giới nghiêm; Nghị định số 
01/2019/NĐ-CP ngày 01/01/2019 của Chính phủ quy định về tổ chức xây dựng 
kế hoạch và biện pháp thực hiện động viên quốc phòng; Nghị định số 
74/2015/NĐ-CP ngày 09/9/2015 của Chính phủ về Phòng không nhân dân; Nghị 
định số 03/2019/NĐ-CP ngày 05/9/2019 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, 
giữ gìn trật tự an toàn xã hội, đấu tranh phòng, chống tội phạm và nhiệm vụ 
quốc phòng; Nghị định số 02/2020/NĐ-CP ngày 30/6/2020 của Chính phủ Quy 
định về hoạt động phối hợp của DQTV; Quyết định số 17/2012/QĐ-TTg ngày 
26/3/2012 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành Quy chế hoạt động của các lực 
lượng trong KVPT.
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2. Triển khai đồng bộ công tác chuẩn bị như: Thành lập Ban Chỉ đạo, Ban 
Đạo diễn diễn tập, Khung tập và các lực lượng bảo đảm phục vụ; Xây dựng ý 
định diễn tập, kế hoạch diễn tập, báo cáo cấp trên phê chuẩn và triển khai thực 
hiện, tổ chức hiệp đồng với các sở, ban, ngành, đơn vị có liên quan để tổ chức 
diễn tập đúng kế hoạch.

3. Tổ chức bồi dưỡng về nguyên tắc, lý luận, huấn luyện kỹ thuật chuyên 
môn, nghiệp vụ cho các lực lượng tham gia diễn tập, tổ chức luyện tập, hợp 
luyện, diễn thử theo phương án đã xây dựng, làm cơ sở diễn tập chính thức 
theo đúng chỉ đạo của Quân khu 3 và Ban Chỉ đạo diễn tập tỉnh, bảo đảm thời 
gian và an toàn tuyệt đối về người, tài sản, vũ khí, trang bị, phương tiện tham 
gia diễn tập.

4. Giao Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh: Là cơ quan Thường trực của Ban Chỉ 
đạo diễn tập tỉnh, chủ trì phối hợp với Công an tỉnh và các sở, ban, ngành của 
tỉnh, tham mưu giúp UBND tỉnh thành lập Ban Chỉ đạo, Ban Đạo diễn, cơ quan 
soạn thảo văn kiện, xây dựng các Kế hoạch, Quy ước, Hướng dẫn diễn tập, báo 
cáo Bộ Tư lệnh Quân khu 3, Ban Chỉ đạo diễn tập KVPT tỉnh phê duyệt. Chỉ 
đạo Ban CHQS các huyện (thị xã) phối hợp với các phòng, ban, ngành có liên 
quan tham mưu giúp Huyện ủy (Thị ủy), UBND huyện (thị xã) thành lập Ban 
Chỉ đạo, Ban Tổ chức thực hiện nhiệm vụ diễn tập, xây ý định diễn tập, các 
phương án, kế hoạch, hướng dẫn, làm công tác chuẩn bị và thực hành diễn tập. 
Chỉ huy, Chỉ đạo các lực lượng, phương tiện tham gia diễn tập theo thống nhất 
của Ban Chỉ đạo diễn tập tỉnh đạt kết quả cao và an toàn tuyệt đối.

5. Công an tỉnh: Hiệp đồng chặt chẽ với Bộ CHQS tỉnh giúp Ban Chỉ đạo 
diễn tập tỉnh xây dựng Kế hoạch, các tình huống về ANCT-TTATXH, triển khai 
cho các cơ quan, đơn vị thuộc Công an tỉnh tổ chức thực hiện. Chỉ đạo Công an 
các huyện xây dựng Kế hoạch, kịch bản, nội dung diễn tập của từng giai đoạn 
diễn tập. Phối hợp chặt chẽ với các lực lượng, nắm chắc tình hình địa bàn, bảo 
vệ ANCT-TTATXH trong quá trình chuẩn bị và thực hành diễn tập; tổ chức lực 
lượng, phương tiện, vũ khí trang bị tham gia diễn tập theo kế hoạch thống nhất 
của Ban Chỉ đạo diễn tập tỉnh, đạt kết quả cao và an toàn tuyệt đối.

6. Sở Tài chính: Căn cứ vào kế hoạch diễn tập, bảo đảm kinh phí, caccs 
điều kiện cần thiết cho Ban Chỉ đạo diễn tập tỉnh và thị xã Kinh Môn, các huyện 
Tứ Kỳ, Gia Lộc, Ninh Giang và diễn tập bảo đảm tác chiến KVPT Sở Tài 
nguyên & Môi trường năm 2022 theo đúng quy định, bảo đảm hoàn thành tốt 
nhiệm vụ diễn tập do Bộ Tư lệnh Quân khu 3 và UBND tỉnh chỉ đạo.

7. Sở Thông tin và Truyền thông: Tổ chức lực lượng, phương tiện tham 
gia diễn tập; phối hợp chặt chẽ với cơ quan Báo và Truyền hình Quân khu 3, 
Phòng Chính trị/Bộ CHQS tỉnh, ghi hình, viết bài đưa tin tuyên truyền đến nhân 
dân về ý nghĩa, tầm quan trọng của các cuộc diễn tập, phát sóng trên hệ thống 
Đài Phát thanh - Truyền hình các cấp. Chỉ đạo Phòng Văn hóa và Thông tin các 
huyện (thị xã), Bưu chính -  Viễn thông phối với Ban CHQS huyện (thị xã) bảo 
đảm thông tin liên lạc, truyền tin theo chức năng nhiệm vụ.
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8. Sở Tài nguyên & Môi trường: Tổ chức lực lượng, phương tiện tham gia 
diễn tập. Quán triệt sâu sắc ý nghĩa, tầm quan trọng, xác định nhiệm vụ diễn tập 
là một trong những nhiệm vụ Chính trị trọng tâm trong năm, từ đó tập trung lãnh 
đạo, chỉ đạo, các cơ quan chuyên môn thuộc Sở thực hiện nghiêm kế hoạch diễn 
tập của Ban Chỉ đạo diễn tập tỉnh đạt kết quả cao, bảo đảm an toàn tuyệt đối. 
Theo dõi, chỉ đạo Phòng Tài nguyên & Môi trường của các huyện (thị xã) tham 
mưu giúp UBND huyện (thị xã) thực hiện nhiệm vụ diễn tập theo chức năng 
nhiệm vụ khi diễn tập KVPT các huyện (thị xã).

9. Các sở, ngành tỉnh: phân công Lãnh đạo và chỉ đạo cơ quan chuyên 
môn tham gia theo dõi, chỉ đạo, đạo diễn đánh giá kết quả của các phòng, cơ 
quan chuyên môn huyện (thị xã) theo chức năng nhiệm vụ.

10. Đề nghị các Ban Đảng, Đoàn thể: phân công Lãnh đạo tham gia Ban 
Chỉ đạo diễn tập tỉnh, phân công cán bộ phối hợp tham gia xây dựng văn kiện 
lãnh đạo, theo dõi, chỉ đạo, đạo diễn đánh giá kết quả diễn tập các cơ quan 
chuyên môn của huyện (thị xã).

11. UBND thị xã Kinh Môn, các huyện Tứ Kỳ, Gia Lộc, Ninh Giang: 
quán triệt sâu sắc ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc diễn tập, xác định nhiệm vụ 
diễn tập là nhiệm vụ Chính trị trọng tâm trong năm của các địa phương. Từ đó 
tập trung sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát các cấp, các ngành cùng tham gia. Trong 
quá trình tổ chức thực hiện nhiệm vụ diễn tập KVPT chỉ đạo tổ chức xây dựng 
các công trình chiến đấu để sử dụng khi có chiến tranh xảy ra theo quy hoạch thế 
trận KVPT đã được phê duyệt tránh lãng phí. 

Nhận được Chỉ thị này, yêu cầu các sở, ban, ngành có liên quan; UBND 
thị xã Kinh Môn, các huyện Tứ Kỳ, Gia Lộc, Ninh Giang và Sở Tài nguyên & 
Môi trường căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao tổ chức quán triệt, triển khai 
thực hiện nghiêm túc./.

 Nơi nhận:
- Thường trực Tỉnh ủy (để báo cáo);
- Lãnh đạo UBND tỉnh;
- Văn phòng: Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh;
- Bộ CHQS tỉnh, Công an tỉnh;
- Các Sở: Tài chính, TN&MT, Y tế, TT&TT;
- Thị ủy, HĐND, UBND thị xã Kinh Môn;
- Huyện ủy, HĐND, UBND huyện Ninh Giang;
- Huyện ủy, HĐND, UBND huyện Tứ Kỳ;
- Huyện ủy, HĐND, UBND huyện Gia Lộc;
- Lưu: VT, NC-KSTTHC.Th (30b).

CHỦ TỊCH

Triệu Thế Hùng
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