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CHỈ THỊ 
CỦA BAN THƯỜNG VỤ THÀNH ỦY 

Về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ Quốc phòng - An ninh năm 2022 

----- 

Năm 2021, các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể, lực 

lượng vũ trang Thành phố đã tập trung lãnh đạo, thực hiện nhiệm vụ Quốc phòng - 

An ninh đạt kết quả khá toàn diện. Tuy nhiên, một số ít địa phương, đơn vị, một bộ 

phận Nhân dân nhận thức chưa toàn diện, đầy đủ về công tác Quốc phòng - An 

ninh, nhất là trong xây dựng khu vực phòng thủ, xây dựng, điều động lực lượng, 

công tác huấn luyện chiến đấu; còn chủ quan, thiếu cảnh giác trước âm mưu, thủ 

đoạn của các thế lực thù địch và tội phạm; vai trò của một số cơ quan, ban, ngành, 

đoàn thể trong phòng, chống tội phạm chưa được phát huy; vẫn còn xảy ra hoạt 

động của các loại tội phạm hình sự. 

Năm 2022, dự báo tình hình thế giới, khu vực, trong nước tiếp tục có những 

biến động phức tạp, khó lường; các thế lực thù địch tập trung các hoạt động chống 

phá bằng mọi phương thức, thủ đoạn mới, tinh vi, xảo quyệt hơn; hoạt động của 

các loại tội phạm mới, các tệ nạn xã hội, trật tự giao thông, đô thị vẫn còn tiềm ẩn 

nhiều nguy cơ phức tạp, tác động đến phát triển kinh tế - xã hội. Để thực hiện 

thắng lợi các nhiệm vụ Quốc phòng - An ninh, Ban Thường vụ Thành ủy yêu cầu 

các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể và lực lượng vũ trang 

thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm sau:   

1. Đẩy mạnh giáo dục, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện có hiệu 

quả nghị quyết, chỉ thị của Đảng về lãnh đạo nhiệm vụ Quốc phòng – An ninh; 

củng cố, tăng cường, giữ vững thế trận Quốc phòng toàn dân, thế trận An ninh 

nhân dân và thế trận lòng dân vững chắc. Nâng cao tinh thần cảnh giác cách mạng 

cho cán bộ, đảng viên và Nhân dân; chủ động đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, 

thủ đoạn chống phá, xuyên tạc của các thế lực thù địch. Tiếp tục thực hiện nghiêm 

túc, có hiệu quả Nghị quyết số 28-NQ/TW, ngày 25/10/2013 của Ban Chấp hành 

Trung ương về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; Nghị quyết số 

51/NQ-BCT, ngày 05/9/2019 của Bộ Chính trị về Chiến lược bảo vệ an ninh quốc 

gia; Kết luận số 64-KL/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết số 

28-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa X) về tiếp tục xây dựng các tỉnh, thành phố 

trực thuộc Trung ương thành khu vực phòng thủ vững chắc; Kết luận số 44-

KL/TW ngày 22/01/2019 của Ban Bí thư về việc tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ 

thị số 09-CT-TW của Ban Bí thư khoá XI về “tăng cường sự lãnh đạo của Đảng 

đối với phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”; Nghị định 02/2019/NĐ-CP, 

ngày 01/01/2019 của Chính phủ về phòng thủ dân sự; Nghị định 21/2019/NĐ-CP, 

ngày 22/2/2019 của Chính phủ về khu vực phòng thủ; Nghị định 03/2019/NĐ-CP, 
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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, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, 

đấu tranh phòng chống tội phạm và nhiệm vụ quốc phòng; Nghị định 02/2020/NĐ-

CP, ngày 30/6/2020 của Chính phủ Quy định về hoạt động của Dân quân tự vệ. 

2. Gắn phát triển kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội với củng cố Quốc phòng - 

An ninh. Thực hiện tốt công tác phòng, chống, kiểm soát dịch Covid-19; chú trọng 

các yếu tố bảo đảm Quốc phòng - An ninh trong các dự án trên địa bàn. Chủ động 

đấu tranh, ngăn chặn hoạt động của các đối tượng phản động, chống đối cực đoạn, 

cơ hội chính trị, kiên quyết không để chúng cấu kết, móc nối, thực hiện các hoạt 

động chống phá, kích động tụ tập gây rối an ninh trật tự. Đảm bảo tuyệt đối an toàn 

các sự kiện chính trị, các đoàn khách quốc tế, lãnh đạo Đảng, Nhà nước về thăm và 

làm việc trên địa bàn. 

3. Đẩy mạnh các phong trào thi đua trong lực lượng vũ trang; củng cố, tăng 

cường, nâng cao sức mạnh của hệ thống chính trị cơ sở. Tổ chức tốt các hoạt động 

kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm 2022 đảm bảo trang trọng, thiết thực, hiệu quả, 

tiết kiệm. Xây dựng, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của cấp ủy, tổ chức 

đảng và hệ thống chính trị các cấp trong sạch, vững mạnh. Xây dựng đội ngũ cán 

bộ đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, dám nghĩ, dám nói, dám làm, dám chịu trách 

nhiệm, dám đột phá sáng tạo, dám đương đầu với khó khăn, đáp ứng yêu cầu 

nhiệm vụ trong tình hình mới. Chú trọng nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động 

xây dựng cơ sở vững mạnh toàn diện, thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở. Thực 

hiện tốt chính sách hậu phương quân đội, công an.   

4.Duy trì nghiêm túc các chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, chuẩn bị lực lượng, 

phương tiện sẵn sàng thực hiện tốt nhiệm vụ phòng, chống thiên tai - tìm kiếm cứu 

nạn, ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng chống dịch Covid - 19, giữ vững ổn định 

chính trị trong mọi thời điểm, không để bị động bất ngờ. Nâng cao chất lượng giáo 

dục chính trị, huấn luyện quân sự cho các lực lượng. Hoàn thành chỉ tiêu, kế hoạch 

bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng - An ninh cho các đối tượng. Thực hiện có hiệu 

quả công tác đăng ký, quản lý công dân nam độ tuổi 17, độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ. 

Hoàn thành tốt nhiệm vụ tuyển, giao quân, bảo đảm đạt 100% chỉ tiêu, chất lượng 

tốt. Tổ chức tiếp nhận quân nhân hoàn thành nghĩa vụ quân sự và công an về địa 

phương; thực hiện công tác tuyển sinh quân sự, công an đúng quy định. Rà soát, 

điều chỉnh, sắp xếp dân quân tự vệ, dự bị động viên bảo đảm cơ cấu, tổ chức, biên 

chế. 

5. Nâng cao chất lượng công tác tham mưu trên lĩnh vực Quốc phòng - An 

ninh, giải quyết nhanh, dứt điểm các vấn đề nảy sinh trên địa bàn. Tăng cường 

công tác phối hợp giữa lực lượng Quân sự và lực lượng Công an các cấp trong giữ 

gìn an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội. Tổ chức tốt công tác chuẩn bị và tiến 

hành diễn tập khu vực phòng thủ thành phố năm 2022; chỉ đạo tổ chức diễn tập 

chiến đấu phòng thủ cho 03 phường, xã (Nguyễn Du, Trần Phú, Đồng Môn) đạt kết 

quả tốt.  
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6. Đẩy mạnh công tác quản lý nhà nước về trật tự an toàn xã hội; thực hiện tốt 

công tác quản lý cư trú, quản lý ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an 

ninh trật tự, công tác phòng cháy chữa cháy; chuẩn bị phương tiện, lực lượng phục 

vụ tốt Dự án sản xuất, cấp Căn cước công dân; tiếp tục triển khai có hiệu quả việc 

xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.Duy trì, xây dựng mới, nhân rộng mô 

hình “Tổ liên gia an toàn, tự quản về an ninh trật tự”; nhân rộng mô hình lắp đặt 

camera an ninh, mô hình “Zalo kết nối an ninh” ở các địa phương. Triển khai đồng 

bộ các giải pháp nhằm thực hiện có hiệu quả các văn bản chỉ đạo của Trung ương, 

Chính phủ, tỉnh về công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị, kiềm 

chế, giảm thiểu tai nạn giao thông. 

7. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 20-CT/Th.U ngày 17/8/2021 của 

Ban Thường vụ Thành ủy về công tác phòng ngừa, xử lý hoạt động lừa đảo chiếm 

đoạt tài sản; Chỉ thị số 09-CT/Th.U ngày 22/3/2021 của Ban Thường vụ Thành ủy 

về phát huy vai trò của hệ thống chính trị trong giải quyết mâu thuẫn trong nội bộ 

nhân dân. Tổ chức các đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, đấu tranh quyết liệt 

với các loại tội phạm, vi phạm pháp luật trên địa bàn như: tội phạm công nghệ 

cao,“tín dụng đen”, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, đánh bạc (cá độ, lô đề), ma túy, vệ 

sinh an toàn thực phẩm... Tổ chức đối thoại với Nhân dân, giải quyết khiếu nại, tố 

cáo; chủ động huy động lực lượng tham gia đảm bảo an ninh, trật tự khi có tình 

huống xảy ra.  

8. Cấp ủy, chính quyền các cấp, Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể, lực lượng vũ 

trang, trên cơ sở chức năng nhiệm vụ được phân công, xây dựng kế hoạch, thực 

hiện nghiêm túc Chỉ thị này.  

Trưởng đoàn công tác của Ban thường vụ Thành ủy phụ trách cơ sở phối hợp 

với Đảng ủy Quân sự, Đảng ủy Công an thành phố tăng cường theo dõi, chỉ đạo 

việc quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị, định kỳ báo cáo kết quả về Ban 

Thường vụ Thành uỷ.  

Chỉ thị này được quán triệt đến chi bộ và tuyên truyền, phổ biến rộng rãi trong 

Nhân dân./.  
 

Nơi nhận: 
  - Thường trực Tỉnh ủy, 

  - Đảng ủy QS tỉnh, CA tỉnh, 

  - TT Thành uỷ, HĐND, UBND Thành phố, 

  - Các ban đảng, UBKT, VPThU, TTBDCT, 

  - Các ngành trong khối nội chính, 

  - Các đ/c Ủy viên BCH Đảng bộ thành phố, 

  - Các đảng bộ, chi bộ trực thuộc, 

  - Lưu: VPThU, QS, CA. 

(Để báo cáo) 

T/M BAN THƯỜNG VỤ 

BÍ THƯ 

 

 

 

 

 

Dương Tất Thắng 
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