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tổ chức Hội nghị tổng kết công tác quân sự, quốc phòng năm 2022 

Chiều ngày 16/12/2022, tại Hội trường nhà văn hóa xã, UBND xã Hàm Liêm tổ 

chức Hội nghị tổng kết công tác quân sự quốc phòng năm 2022 và triển khai nhiệm 

vụ năm 2023. 

Về tham dự hội nghị có đồng chí Thiếu tá Lương Hải Vương, Chính trị viên 

phó BCH Quân sự huyện; đồng chí Tống Quốc Việt, Bí thư Đảng uỷ xã; đồng chí 

Nguyễn Quang Minh, Phó Bí thư, Chủ tịch UBND xã, cùng với các đồng chí đại diện 

Thường trực HĐND, UBMTTQVN xã, đại diện các đoàn thể xã; Bí thư chi bộ, 

Trưởng thôn, Trưởng Ban CTMT và Thôn đội trưởng các thôn. 

 

Hình ảnh: các đại biểu tham dự hội nghị 

Trong năm 2022, BCH Quân sự xã đã tham mưu UBND xã triển khai thực hiện 

hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác quân sự quốc phòng địa phương theo kế hoạch đã 

đề ra từ đầu năm, nổi bật như: duy trì nghiêm công tác trực sẵn sàng chiến đấu, giao 

quân đạt chỉ tiêu trên giao (100%); tổ chức xây dựng và huấn luyện lực lượng dân 

quân đúng theo kế hoạch và chỉ tiêu trên giao, đảm bảo an toàn tuyệt đối về người và 

vũ khí trang bị; xây dựng đủ các hệ thống biển bảng chính quy và thực hiện đủ 5 tiêu 

chí của BCH Quân sự xã. 

Có được kết quả trên là nhờ có sự quan tâm chỉ đạo sâu sát của Đảng uỷ, Ban 

chỉ huy Quân sự huyện Hàm Thuận Bắc; Đảng uỷ xã và cùng với sự phối hợp chặt 

chẽ của Mặt trận và các đoàn thể chính trị từ xã đến thôn. Tuy nhiên, bên cạnh những 

kết quả đạt được thì cũng còn có một số hạn chế như: công tác tham mưu triển khai 



một số nội dung còn chậm so với yêu cầu; một số cán bộ, chiến sỹ dân quân còn chậm 

trễ trong công tác trực SSCĐ; công tác phát triển đảng trong các lực lượng chưa đạt 

chỉ tiêu đề ra. 

 Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Thiếu tá Lương Hải Vương, Chính trị 

viên phó BCH Quân sự huyện đã biểu dương những kết quả mà Ban chỉ huy Quân sự 

xã đã đạt được trong năm 2022, đồng thời cũng đã nêu ra một số vấn để còn hạn chế 

đề nghị Ban chỉ huy Quân sự xã khắc phục trong năm 2023, đặc biệt là cố gắng thực 

hiện hoàn thành chỉ tiêu giao quân năm 2023. 

 Kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Quang Minh, Phó Bí thư, Chủ tịch UBND 

xã nhấn mạnh công tác quân sự quốc phòng địa phương là một nhiệm vụ hết sức quan 

trọng, do đó UBND xã sẽ luôn quan tâm chỉ đạo cũng như tạo mọi điều kiện thuận lợi 

để BCH Quân sự xã thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Đồng thời, đồng chí cũng đã 

yêu cầu BCH Quân sự xã nghiêm túc khắc phục triệt để những hạn chế tồn tại, chủ 

động hơn nữa trong công tác để tham mưu UBND xã triển khai thực hiện tốt hơn nữa 

công tác quân sự quốc phòng địa phương trong năm 2023.  

 Trên cơ sở kết quả đạt được, UBND xã đã tặng giấy khen cho 02 tập thể và 03 

cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ quân sự quốc phòng năm 

2022.  

        Văn phòng UBND xã 

 


