
THỊ TRẤN MA LÂM: Tổng kết công tác quân sự, quốc phòng năm 2022.  
 

Sáng ngày 15/12/2022, thị trấn tổ chức Hội nghị tổng kết công tác quân sự, 

quốc phòng năm 2022 và triển khai nhiệm vụ quân sự, quốc phòng năm 2023. 

Đến dự có lãnh đạo BCH Quân sự huyện, lãnh đạo Đảng ủy, chính quyền, Mặt 

trận, các ngành, đoàn thể thị trấn và Bí thư chi bộ, Ban điều hành, Ban CTMT, 

khu đội trưởng các khu phố.  

Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Thành Tân-HUV-Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch 

HĐND thị trấn quán triệt Nghị quyết về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng năm 

2023. BCH Quân sự thị trấn báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc 

phòng năm 2022 và đề ra phương hướng, nhiệm vụ năm 2023. Trong đó, nêu bật 

kết quả tổ chức triển khai thực, kết quả lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các Chỉ thị, 

Nghị quyết về Quân sự, Quốc phòng năm 2022, công tác phối hợp hoạt động liên 

tịch với các ngành, đoàn thể và bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh…và 

nêu những hạn chế, khó khăn trong tổ chức thực hiện. Từ đặc điểm tình hình và 

kết quả thực hiện năm 2022, thị trấn đề ra 06 nhiệm vụ chung, 09 chỉ tiêu chủ yếu 

và 08 giải pháp để thực hiện nhiệm vụ Quân sự, Quốc phòng năm 2023. Tập 

trung vào các nhiệm vụ trọng tâm về công tác quán triệt, triển khai thực hiện 

nghiêm túc các quan điểm, chủ trương của Đảng và Nhà nước về nhiệm vụ quân 

sự, quốc phòng địa phương; công tác tham mưu; công tác Đảng, công tác chính trị 

và công tác triển khai thực hiện các đề án của BCH Quân sự huyện và thị trấn. 

Trong đó, thực hiện tốt nhiệm vụ sẳn sàng chiến đấu; công tác xây dựng lực 

lượng; tham gia đào tạo, tập huấn, huấn luyện, diễn tập, dân vận; công tác tuyển 

chọn gọi công dân nhập ngũ; công tác giáo dục quốc phòng an ninh cho các đối 

tượng; công tác đảm bảo hậu cần - kỹ thuật và thực hiện tốt chính sách hậu 

phương quân đội. 

  Tại Hội nghị, thị trấn đã tặng giấy khen cho các 01 tập thể và 03 cá nhân 

có thành tích tốt trong thực hiện nhiệm vụ Quân sự, Quốc phòng năm 2022./. 


