Hội nghị Tổng kết công tác QP-QS địa phương xã Tam An
Thứ hai, 29 Tháng 1 2018 08:51

Sáng ngày 16/01/2018, UBND xã Tam An tổ chức Hội nghị tổng kết công tác quốc phòng quân sự địa phương năm 2017; triển khai nhiệm vụ năm 2018. Đồng chí Huỳnh Tuấn Nhật
Phó Bí thư, Chủ tịch UBND xãhủ trì Hội nghị. Về dự Hội Nghị có đồng chí Trung tá Nguyễn
Thế Vĩnh – Tham mưu trưởng – Phó chỉ huy trưởng BCH QS huyện, đ.c Đại úy Nguyễn Hà Duy
– trợ lý DQTV huyện, Thiếu tá Hoàng Văn Hin – Phó chỉ huy trưởng Tiểu đoàn 19 HLBĐBP
tỉnh đoáng chân trên địa bàn xã cùng các đồng chí trưởng các ban, ngành, hội đoàn thể xã,
các đồng chí là bí thư chi bộ, thôn đội trưởng 7 thôn.
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Đồng chí Huỳnh Tuấn Nhật - PBT,CT UBND xã chủ trì Hội nghị

Năm 2017, tình hình ANCT-TTATXH tại địa phương ổn định, kinh tế tiếp tục tăng trưởng khá,
quốc phòng - an ninh (QPAN) được giữ vững. Đời sống tinh thần, vật chất của nhân dân từng
bước được nâng lên.

BHQS xã đã làm tốt công tác tham mưu cho Đảng ủy, Uỷ ban nhân dân xã tiếp tục quán triệt,
triển khai thực hiện
có
hiệu quả Nghị quyết
của
cấp trên. Tham mưu cho
Đảng ủy
B
an hành Nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quốc phòng quân sự địa phương, giao chỉ
tiêu nhiệm vụ QP, QSĐP và xây dựng Đảng năm 2017 cho các thôn; tổ chức hội nghị triển khai
nhiệm vụ năm 2017 đúng quy định.

Duy trì nghiêm các chế độ, quy định về sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ); tăng cường kiểm tra, kiểm
soát địa bàn, bảo đảm an toàn trong các dịp lễ, tết và các sự kiện chính trị quan trọng; đặc
biệt các hoạt động Lễ, Tết Nguyên đán Đinh Dậu. Thực hiện khá tốt quy chế phối hợp theo
Nghị định 77 và Nghị định 133 của Chính phủ, không để xảy ra điểm nóng góp phần giữ
vững tình hình ANCT, TTATXH trên địa bàn. Tổ chức luyện tập các phương án bảo vệ mục tiêu
trọng yếu; chiến đấu bảo vệ cơ quan; phòng chống cháy nổ, phòng chống lụt bão- tìm kiếm cứu
nạn theo quy định. Giao quân
năm 2017
:
10/10 đạt 100% so với chỉ tiêu giao; đăng ký nghĩa vụ quân sự lần đầu theo Nghị định
13
/CP đạt 100% theo kế hoạch 34/34 Thanh niên.
Tổ chức lực lượng trực kịp thời ứng cứu khắc phục ảnh hưởng cơn bão số 12 có hiệu quả.

Công tác tuyên truyền được chú trọng; chế độ thông tin, thông báo chính trị, thời sự, hoạt động
tuyên truyền nhân các sự kiện chính trị, các ngày lễ, Tết tốt; kịp thời định hướng và giữ vững
tư tưởng trong LLVT.
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Hoàn thành 100% quỹ đền ơn đáp nghĩa. Tham mưu cho Hội đồng chính sách xã tổ chức xét
duyệt hồ sơ 62 và Quyết định 49 của Thủ tướng chính phủ đối với dân công hỏa tuyến.

Tổ chức thực hiện tốt công tác tuyên truyền kỷ niệm 73 năm ngày thành lập QĐN DVN (
22/12/1944 – 22/12/2017 ), 28 năm ngày hội Quốc phòng toàn dân. Làm tốt công tác hậu
phương quân đội, tổ chức kỷ niệm ngày truyền thống của LLDQ.

Tiếp tục phát huy những kết quả đạt được,hội nghị đã thảo luận đề ra phương hướng, nhiệm vụ
năm 2018 tập trung vào các mục tiêu trọng tâm là t
iế
p tục
giữ vững ổn định ANCT- TTATXH trên địa bàn, chủ động đấu tranh ngăn chặn kịp thời làm
thất bại chiến lược
“ Diễn biến hòa bình
” bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch. Phát huy sức mạnh tổng hợp của toàn dân, của cả
hệ thống chính trị, tập trung xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân
dân ngày càng vững chắc, nâng cao cảnh giác cách mạng, tinh thần sẵn sàng chiến đấu cao,
đối phó kịp thời với mọi tình huống có thể xảy ra, không để bị động bất ngờ. Chú trọng xây
dựng lực lượng dân quân đảm bảo số lượng, nâng cao chất lượng chính trị, thường xuyên giáo
dục chính trị tư tưởng, nâng cao sức mạnh chiến đấu. Tập trung xây dựng xã vững mạnh toàn
diện, đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng
đội ngũ đảng viên có bản lĩnh chính trị và năng lực công tác góp phần ổn định chính trị xã hội
để phát triển kinh tế, tạo điều kiện ổn định đời sống nhân dân, tiếp tục lãnh đạo xây dựng khu
dân cư nông thôn mới kiểu mẫu trong LLVT xã. Phấn đấu xây dựng chi bộ quân sự trong sạch
vững mạnh, địa phương vững mạnh toàn diện góp phần thực hiện hoàn thành tốt nhiệm vụ
quốc phòng, quân sự địa phương năm 2018,
hoàn thành tốt các chỉ tiêu BCH QS huyện giao./.
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