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NĂM 2022, TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ NĂM 2023 

Ngày 15/12/2022, UBND xã Hồng Liêm tổ chức Hội nghị tổng kết nhiệm vụ quốc 
phòng, quân sự năm 2022 và triển khai nhiệm vụ quốc phòng, quân sự năm 2023. Tham dự Hội 
nghị có ông Trần Thanh Tuấn –Bí Thư  Đảng ủy  xã; ông Nguyễn Nhân Đạo - Phó Bí thư Đảng 
ủy  xã – Chủ tịch UBND xã; lãnh đạo HĐND, UBMTTQVN, các ban, ngành, đoàn thể xã và các 
dân quân tiêu biểu trên địa bàn. 

 Năm 2022, UBND xã Hồng Liêm đã chỉ đạo, triển khai thực hiện hoàn thành tốt nhiệm 
vụ quốc phòng, quân sự địa phương. Hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác quốc phòng, 
quân sự đề ra; phát huy có hiệu quả công tác phối hợp giữa các lực lượng trong thực hiện nhiệm 
vụ bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Hoàn thành tốt công tác tập huấn, huấn luyện 
nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu cho các đối tượng. Đã làm tốt chức năng tham mưu cho 
cấp ủy, chính quyền địa phương tổ chức triển khai thực hiện hoàn thành nhiệm vụ quốc phòng, 
quân sự địa phương. Nổi bật như: Làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa 
phương triển khai toàn diện công tác quân sự, quốc phòng địa phương; duy trì nghiêm chế độ 
trực sẵn sàng chiến đấu; hoàn thành 100% chỉ tiêu giao quân 10/10, bảo đảm chất lượng; hoàn 
thành chỉ tiêu về công tác huấn luyện (giao quân nhân dự bị tham gia huấn luyện, dân quân đạt 
100% chỉ tiêu);  Lực lượng dân quân tự vệ thường xuyên được kiện toàn, tham gia huấn luyện 
đầy đủ, chất lượng chính trị ngày càng cao. Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, ông Nguyễn Nhân 
Đạo - Chủ tịch UBND xã ghi nhận và đánh giá cao những kết quả đạt được của lực lượng dân 
quân trong thực hiện nhiệm vụ quốc phòng và quân sự năm 2022, đồng thời đề nghị lực lượng vũ 
trang xã tiếp tục nâng cao nhận thức cho đội ngũ cán bộ đảng viên về công tác quân sự, quốc 
phòng; tập trung nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ; đổi mới và thực hiện hiệu quả công tác 
tuyển chọn và gọi thanh niên nhập ngũ năm 2023./. 

 

 


