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KẾ HOẠCH 

Tổ chức soạn thảo văn kiện các phòng, ban, ngành, cơ quan,  

đơn vị trong tác chiến phòng thủ 

 

Căn cứ Mệnh lệnh Tác chiến phòng thủ số 1404/ML - BCH ngày 04/5/2020 

của Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh Hà Tĩnh; Quyết tâm Tác chiến phòng thủ của 

Chỉ huy trưởng Ban CHQS huyện Đức Thọ đã được Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh 

phê chuẩn ngày 03/6/2020; 

Thực hiện Công văn số 2163/TM-TaC ngày 29/6/2020 của Phòng Tham mưu, 

Bộ CHQS tỉnh Hà Tĩnh về việc bổ sung, hoàn chỉnh hệ thống “Kế hoạch B”. 

UBND huyện Đức Thọ ban hành kế hoạch xây dựng văn kiện, kế hoạch B cụ thể 

như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích  

Nhằm làm tốt công tác chuẩn bị và tiến hành xây dựng hệ thống văn kiện tác 

chiến phòng thủ của các phòng, ban, ngành, cơ quan, đơn vị “Kế hoạch B” bảo 

đảm đúng công tác tham mưu tác chiến, đúng hướng dẫn của trên, đúng thời gian 

quy định, phù hợp với quyết tâm tác chiến phòng thủ và thực tế địa phương bảo 

đảm tác chiến thắng lợi khi chiến tranh xảy ra. 

2. Yêu cầu 

- Công tác chuẩn bị phải chặt chẽ, chu đáo, cụ thể, tỷ mỉ, đúng thời gian quy 

định, đúng công tác Tham mưu tác chiến và hướng dẫn của cơ quan cấp trên. 

- Quá trình tổ chức chuẩn bị, xây dựng phải chấp hành nghiêm công tác bảo 

mật, mọi tài liệu, văn kiện phải quản lý, lưu trữ theo chế độ bảo mật. 

- Tổ chức hiệp đồng chặt chẽ giữa các phòng, ban, cơ quan, đơn vị và Ban 

CHQS huyện trong quá trình tổ chức xây dựng. 

II. NỘI DUNG 

Các ban, phòng, ngành, cơ quan, đơn vị tiến hành xây dựng hệ thống văn kiện 

trong tác chiến phòng thủ theo đúng điều lệ công tác tham mưu tác chiến năm 2011 

của Bộ Tổng Tham mưu, Quân đội nhân dân Việt Nam (có phụ lục kèm theo), 

đúng thời gian, bảo đảm sát tình hình địch, địa hình, thực tiễn của địa phương và 

theo đúng chức năng của mình. 

III. THỜI GIAN 

- Thời gian các phòng, ban, ngành, đơn vị xây dựng kế hoạch xong trước ngày 

05/8/2020.  

- Thời gian nộp về Ban CHQS huyện thẩm định ngày 06/8/2020. 

- Thời gian chỉnh sửa, hoàn thiện, trình phê duyệt ngày 10/8/2020. 

- Thời gian nộp bản lưu về Ban CHQS huyện ngày 12/8/2020. 

IV. NHIỆM VỤ CÁC CƠ QUAN 

1. Ban CHQS huyện 
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Là cơ quan chủ trì tham mưu cho Huyện ủy, UBND chỉ đạo các phòng, ban, 

ngành, đơn vị tổ chức xây dựng văn kiện, kế hoạch tác chiến phòng thủ theo đúng điều 

lệ công tác tham mưu tác chiến, hướng dẫn của trên và đúng thời gian quy định. 

Phối hợp với Văn phòng Cấp ủy - Chính quyền xây dựng kế hoạch Phòng 

không nhân dân của huyện. Bảo đảm bản đồ và cung cấp các nội dung quân sự có 

liên quan; trực tiếp đôn đốc, hướng dẫn, chỉ đạo các cơ quan phòng, ban, ngành, 

đoàn thể xây dựng hệ thống “Kế hoạch B”, trình phê duyệt, lữu trữ theo quy định. 

Tổng hợp kết quả xây dựng văn kiện của các phòng, ban, ngành, cơ quan, đơn vị 

báo cáo Thường trực Huyện ủy, lãnh đạo UBND huyện và Bộ CHQS tỉnh. 

2. Văn phòng Cấp ủy – Chính quyền huyện, các phòng, ngành cấp huyện, 

Công an huyện, Trung tâm Văn hóa - Truyền thông, Chi cục Thuế, Chi cục 

Thống kê, Chi nhánh Điện lực 

Chủ động phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ với Ban CHQS huyện, các phòng, 

ban, ngành, đoàn thể, các cơ quan liên quan và cơ quan ngành dọc cấp trên, bám 

sát tình hình thực tiễn của địa phương, cơ quan, đơn vị mình tổ chức xây dựng văn 

kiện, kế hoạch tác chiến phòng thủ của cấp mình (có phụ lục kèm theo) bảo đảm 

chất lượng, bí mật, an toàn theo đúng công tác tham mưu tác chiến, đúng thời gian 

quy định. 

3. Đề nghị các ban Đảng, Mặt trận Tổ quốc, Viện kiểm sát nhân dân, Tòa án 

nhân dân huyện và các đoàn thể cấp huyện. 

Chủ động phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ với Ban CHQS huyện, các phòng, 

ban, ngành, đoàn thể, các cơ quan liên quan và cơ quan ngành dọc cấp trên, bám 

sát tình hình thực tiễn của địa phương, cơ quan, đơn vị mình tổ chức xây dựng văn 

kiện, kế hoạch tác chiến phòng thủ của cấp mình (có phụ lục kèm theo) bảo đảm 

chất lượng, bí mật, an toàn theo đúng công tác tham mưu tác chiến, đúng thời gian 

quy định. 

V. CÔNG TÁC BẢO ĐẢM 

- Ban CHQS huyện xây dựng hướng dẫn soạn thảo, bảo đảm bản đồ quân sự, 

cung cấp tình hình địch và các yếu tố có liên quan để các phòng, ban, ngành, cơ 

quan, đơn vị xây dựng kế hoạch. 

- Các phòng, ban, ngành, cơ quan, đơn vị tự bảo đảm kinh phí, vật chất phục 

vụ nhiệm vụ xây dựng kế hoạch. 

Nhận được kế hoạch này yêu cầu Thủ trưởng các phòng, ban, ngành, cơ quan, 

đơn vị quán triệt, tổ chức thực hiện nghiêm túc và chịu trách nhiệm về kết quả xây 

dựng hệ thống “Kế hoạch B” của cơ quan, đơn vị mình./. 

 
 

Nơi nhận: 

- TTHU, HĐND, lãnh đạo UBND huyện; 

-  MTTQ, các ban, phòng, ngành, đoàn thể  huyện; 

- Công an huyện; Điện lực, Tòa án, VKS nhân dân, 

Trung tâm VH- TT huyện;  

- Ban CHQS huyện; 

- Lưu: VT, Ban CHQS huyện. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 
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