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THÔNG BÁO
Kết luận của đồng chí Trần Duy Dũng – Chủ tịch UBND huyện

 tại cuộc họp Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức diễn tập chiến đấu phòng thủ 
cho các xã: Trà Nam, Trà Tập, Trà Dơn năm 2021  

Ngày 11 tháng 6 năm 2021, đồng chí Trần Duy Dũng – Chủ tịch UBND 
huyện chủ trì cuộc họp Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức diễn tập chiến đấu phòng thủ 
cho các xã: Trà Nam, Trà Tập, Trà Dơn năm 2021; tham dự cuộc họp có đồng chí 
Phùng Thị Thương – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, các đồng chí thành viên 
Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức, Tổ đạo diễn diễn tập chiến đấu phòng thủ cho các xã: 
Trà Nam, Trà Tập, Trà Dơn năm 2021 và Văn phòng HĐND&UBND huyện.

Sau khi nghe Lãnh đạo Ban Chỉ huy Quân sự huyện thông qua các dự thảo 
văn kiện chuẩn bị diễn tập; phân công nhiệm vụ Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức diễn tập 
chiến đấu phòng thủ cho các xã: Trà Nam, Trà Tập, Trà Dơn năm 2021; ý kiến 
tham gia của các thành viên dự họp, đồng chí Trần Duy Dũng – Chủ tịch UBND 
huyện kết luận như sau:

1. Cơ bản thống nhất các dự thảo văn kiện chuẩn bị diễn tập do Ban Chỉ huy 
Quân sự huyện (cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo) soạn thảo trình tại cuộc họp, 
trên cơ sở ý kiến tham gia của các thành viên dự họp, giao Ban Chỉ huy Quân sự 
huyện phối hợp với Văn phòng HĐND&UBND huyện hoàn thiện, trình ký ban 
hành.   

2. Thống nhất thời gian tổ chức diễn tập tại các xã như sau:
+ Xã Trà Nam: Ngày 24-25/6/2021;
+ Xã Trà Dơn: Ngày 08-09/7/2021;
+ Xã Trà Tập: Ngày 22-23/7/2021.
3. Giao Ban chỉ huy Quân sự huyện (Thường trực Ban Chỉ đạo) thực hiện các 

nhiệm vụ sau:
+ Chuẩn bị kỹ các văn kiện, các điều kiện phục vụ diễn tập, khảo sát vị trí bố 

trí khu sơ tán phục vụ diễn tập, đảm bảo việc diễn tập diễn ra an toàn, có chất 
lượng, bảo mật về tài liệu; bên cạnh đó, phải đảm bảo công tác phòng, chống dịch 
bệnh Covid-19.

+ Tổ chức kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn UBND các xã chuẩn bị các văn 
kiện, thành lập khung diễn của xã.

4. Đảng ủy, UBND các xã: Trà Nam, Trà Tập, Trà Dơn:
+ Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và quán triệt cho cán bộ, công chức của xã xác 

định tổ chức diễn tập phòng thủ là nhiệm vụ chính trị quan trọng trong năm 2021; 
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vì vậy đòi hỏi mỗi ngành, mỗi cán bộ, đảng viên phải tích cực thực hiện, tham gia 
đủ thành phần.

+ Thành lập khung diễn tập đảm bảo theo hướng dẫn của Ban Chỉ huy Quân 
sự huyện.

+ Chỉ đạo cho các ban, ngành của xã trong khung diễn tập tích cực nghiên 
cứu các tài liệu, văn kiện diễn tập để xây dựng kế hoạch tác chiến của ngành; chủ 
động liên hệ với các ngành chuyên môn ở huyện, Ban Chỉ huy Quân sự huyện để 
được hướng dẫn, hoàn thiện các kế hoạch. 

Lưu ý: Các ban, ngành ở xã chủ động xây dựng các kịch bản, kế hoạch 
diễn tập theo khung diễn tập của mình, các ngành của huyện chỉ hướng dẫn, hỗ 
trợ (khi được yêu cầu), không làm giúp cho xã.          

5. Đề nghị Lãnh đạo các cơ quan, ban, ngành, hội, đoàn thể, các đồng chí 
Thành viên Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức, Tổ đạo diễn tăng cường trách nhiệm trong 
việc hướng dẫn, hỗ trợ các xã trong việc tổ chức diễn tập tại xã; tham dự các buổi 
diễn tập theo kế hoạch đề ra.

6. Giao Đồng chí Hà Ra Diêu - Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy – Chỉ huy 
trưởng Ban chỉ huy Quân sự huyện – Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo 
diễn tập trực tiếp giao nhiệm vụ và điều hành toàn bộ các hoạt động diễn tập tại các 
xã Trà Nam, Trà Tập, Trà Dơn; thường xuyên báo cáo tình hình, kết quả công tác 
diễn tập cho Chủ tịch UBND huyện - Trưởng ban Chỉ đạo.

7. Đề nghị Ban Thường vụ Huyện ủy chỉ đạo Ban Tổ chức Huyện ủy, Ban 
Thường vụ Đảng ủy các xã; các hội, đoàn thể huyện phối hợp sớm củng cố lại các 
chức danh ở xã sau bầu cử, để đảm bảo cho khung diễn tập.   

Trên đây là kết luận của của đồng chí Trần Duy Dũng – Chủ tịch UBND huyện 
tại cuộc họp Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức diễn tập chiến đấu phòng thủ cho các xã: 
Trà Nam, Trà Tập, Trà Dơn năm 2021; đề nghị các cơ quan, đơn vị liên quan, 
UBND các xã chủ động phối hợp triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:
- TT UBND huyện;
- Các đơn vị liên quan;
- UBND các xã;
- Lưu: VT, UBND.

TL. CHỦ TỊCH
CHÁNH VĂN PHÒNG

#ChuKyLanhDao
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