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KẾ HOẠCH
Thực hiện nhiệm vụ diễn tập chiến đấu xã Tân An 

trong khu vực phòng thủ năm 2022

Căn cứ Nghị quyết số 11-NQ/HU ngày 05 tháng 01 năm 2022 của Ban 
Thường vụ Huyện uỷ về nhiệm vụ Quốc phòng - Quân sự địa phương năm 2022

Căn cứ Kế hoạch số 36/KH-BCH ngày 19 tháng 01 năm 2022 của Ban 
CHQS huyện Thanh Hà về chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ Quốc phòng - Quân sự 
địa phương năm 2022.

Ủy ban nhân dân xã Tân An xây dựng Kế hoạch diễn tập chiến đấu xã Tân 
An trong khu vực phòng thủ năm 2022, như sau:

I. MỤG ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích
- Nhằm nâng cao trình độ, năng lực vận hành cơ chế cấp ủy đảng lãnh đạo, 

chính quyền điều hành, Ban chỉ huy quân sự chủ trì phối hợp với Công an, Uỷ 
ban mặt trận Tổ quốc, tổ chức, ngành, đoàn thể tham mưu và tổ chức thực hiện 
trong chuyển hoạt động của địa phương vào các trạng thái, tình trạng Quốc 
phòng; tiến hành làm công tác chuẩn bị và thực hành chiến đấu trong khu vực 
phòng thủ theo Nghị quyết 28-NQ/TW ngày 22/9/2008 của Bộ Chính trị về "Tiếp 
tục xây dựng tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương thành khu vực phòng thủ 
vững chắc trong tình hình mới".

- Bồi dưỡng nâng cao trình độ, khả năng làm tham mưu của cơ quan quân 
sự, công an, Uỷ ban mặt trận Tổ quốc, các tổ chức ngành, đoàn thể trình độ 
SSCĐ, tổ chức chỉ huy hiệp đồng giữa các lực lượng trong tình trạng khẩn cấp về 
quốc phòng, chuyển địa phương sang thời chiến, chuyển LLVT vào các trạng thái 
SSCĐ, công tác phối hợp trong xử trí các tình huống và thực hành chiến đấu 
phòng thủ.

- Thông qua diễn tập bổ sung, kiện toàn hệ thống văn kiện, phương án tác 
chiến, đồng thời nâng cao nhận thức về nhiệm vụ QP-AN cho cán bộ và nhân dân 
địa phương.

2. Yêu cầu
- Quán triệt nghiêm túc, sâu, kỹ nhiệm vụ diễn tập; tập trung sự lãnh đạo, chỉ 

đạo của cấp uỷ Đảng và điều hành của chính quyền làm công tác chuẩn bị diễn tập 
đầy đủ, chu đáo, chặt chẽ, toàn diện, sát với tình hình thực tế của địa phương.

- Nắm vững lý luận, vận dụng linh hoạt, sáng tạo Nghị quyết số 28/BCT, 
Nghị định số 32/2009/NĐ-CP của Chính phủ về Quy định chi tiết một sổ điều của 



2

luật Quốc phòng về tình trạng khẩn cấp về quốc phòng - an ninh, thiết quân luật, 
giới nghiêm.

- Tham gia diễn tập đúng, đủ thành phần, quá trình diễn tập không làm ảnh 
hưởng đến các hoạt động thường xuyên của địa phương, tránh phô trương, hình thức.

- Chấp hành nghiêm chế độ bảo mật và các quy định bảo đảm an toàn trong 
quá trình chuẩn bị và tổ chức diễn tập.

II. NỘI DUNG DIỄN TẬP
A. Giai đoạn 1: Chuyển lực lượng vũ trang vào các trạng thái sẵn sàng 

chiến đấu; chuyển hoạt động của địa phương vào các trạng thái, tình trạng 
quốc phòng. 

1. Vấn đề huấn luyện 1: Chuyển LLVT từ trạng thái SSCĐ thường xuyên 
lên trạng thái SSCĐ tăng cường; chuyển hoạt động của địa phương vào trạng thái 
có tình huống; xử trí tình huống A2 (không tập).

2. Vấn đề huấn luyện 2: Chuyển LLVT từ trạng thái SSCĐ tăng cường lên 
trạng thái SSCĐ cao; chuyển hoạt động của địa phương vào tình trạng khẩn cấp 
về quốc phòng; xử trí tình huống A2, A3.

* Thời gian Tác chiến: Ngày N-60
* Thời gian huấn luyện: Từ 08.00 đến 10.00.
* Nội dung tập: Chuyển LLVT từ trạng thái SSCĐ tăng cường lên trạng 

thái SSCĐ cao; chuyển hoạt động của địa phương vào tình trạng khẩn cấp về 
quốc phòng; xử trí tình huống bạo loạn chính trị, khủng bố bắt cóc con tin.

- Nhận mệnh lệnh, chỉ thị thông báo, báo cáo cấp trên theo quy định (Bí 
thư, Chủ tịch, Chỉ huy trưởng Ban CHQS xã, Trưởng Công an xã).

- Hội ý Ban Công an xã quán triệt nhiệm vụ triển khai công việc cần làm 
ngay, phân công thực hiện.

- Hội ý Ban CHQS xã quán triệt nhiệm vụ triển khai công việc cần làm 
ngay, phân công thực hiện.

- Hội nghị Đảng uỷ xã (mở rộng).
+ Hội nghị Đảng ủy ra nghị quyết lãnh đạo Chuyển LLVT từ trạng thái 

SSCĐ tăng cường lên trạng thái SSCĐ cao; chuyển hoạt động của địa phương 
vào tình trạng khẩn cấp về quốc phòng.

+ Thông qua kế hoạch xử trí bạo loạn chính trị, khủng bố, giải thoát con tin 
của Trưởng Công an xã.

+ Kế hoạch phối hợp xử trí tình huống bạo loạn chính trị, khủng bố, giải 
thoát con tin của Chỉ huy trưởng Ban CHQS xã.

3. Vấn đề huấn luyện 3: Trung đội Dân quân cơ động xã thực hành đánh 
chiếm mục tiêu bạo loạn vũ trang chiếm giữ.

* Thời gian Tác chiến: Ngày N-55
* Thời gian huấn luyện: Từ 10.00 đến 11.00.
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* Nội dung tập: Trung đội Dân quân cơ động xã thực hành đánh chiếm mục 
tiêu bạo loạn vũ trang chiếm giữ cụ thể các xã, như sau:

+ Xã Tân Việt: Tại Trường cấp II xã.
4. Vấn đề huấn luyện 4: Chuyển LLVT từ trạng thái SSCĐ cao lên trạng 

thái SSCĐ toàn bộ; chuyển hoạt động của địa phương vào tình trạng chiến tranh, 
đánh địch tiến công hoả lực (A4).

* Thời gian tác chiến: Ngày N-30.
* Thời gian huấn luyện: Từ 13.30 - 14.30.
* Nội dung tập: 
- Nhận mệnh lệnh, chỉ thị, thông báo, báo cáo cấp trên theo quy định 

(Không tập).
- Hội ý Ban CHQS; Công an xã (Không tập).
- Họp Ban CHQS (hoặc Công an) xã quán triệt nhiệm vụ triển khai công việc 

làm ngay, phân công thực hiện (Không tập).
- Hội nghị Đảng uỷ xã ra quyết nghị chủ trương, biện pháp lãnh đạo chuyển 

LLVT từ trạng thái SSCĐ cao lên trạng thái SSCĐ toàn bộ; chuyển hoạt động 
của địa phương vào tình trạng chiến tranh (Không tập).

- Kỳ họp bất thường của HĐND xã ra quyết nghị chủ trương, biện pháp 
chuyển LLVT từ trạng thái SSCĐ cao lên trạng thái SSCĐ toàn bộ; chuyển hoạt 
động của địa phương vào tình trạng chiến tranh.

+ Thông qua kế hoạch chuyển hoạt động của địa phương vào tình trạng 
chiến tranh của Chủ tịch UBND xã.

+ Thông qua kế hoạch phòng không nhân dân của Chỉ huy trưởng Ban 
CHQS xã.

B. Giai đoạn 2: Tổ chức chuẩn bị chiến đấu
5. Vấn đề huấn luyện 5: Quán triệt nhiệm vụ, triển khai công việc cần làm 

ngay, điều chỉnh kế hoạch chiến đấu phòng thủ (Không tập).
6. Vấn đề huấn luyện 6: Hội nghị Đảng ủy thông qua Kế hoạch chiến đấu 

phòng thủ của Chỉ huy trưởng Ban CHQS xã; ra Nghị quyết lãnh đạo thực hiện 
nhiệm vụ chiến đấu phòng thủ, quyết nghị chủ trương, biện pháp lãnh đạo thực 
hiện nhiệm vụ chiến đấu phòng thủ.

* Thời gian Tác chiến: Ngày N-5.
* Thời gian huấn luyện: Từ 14.30 đến 15.30.
* Nội dung tập: Hội nghị Đảng ủy thông qua Kế hoạch chiến đấu phòng 

thủ; ra Nghị quyết lãnh đạo nhiệm vụ chiến đấu phòng thủ.
7. Vấn đề huấn luyện 7: Hội nghị UBND xã giao nhiệm vụ, hiệp đồng bảo 

đảm chiến đấu phòng thủ.
* Thời gian Tác chiến: Ngày N-4.
* Thời gian huấn luyện: Từ 15.30 đến 16.30.
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* Nội dung tập: Hội nghị UBND xã giao nhiệm vụ, hiệp đồng bảo đảm 
chiến đấu phòng thủ.

a) Giao nhiệm vụ
- Thành phần: Các thành viên UBND xã, Trưởng các ban ngành của xã, 

Trưởng thôn, bDQCĐ xã.
-  Địa điểm: Hội trường UBND xã.
b) Phương pháp: Đ/c Chủ tịch UBND xã trực tiếp giao nhiệm vụ cho các lưc 

lượng trên sơ đồ.
- Nội dung hiệp đồng qua 8 giai đoạn:
+ Giai đoạn 1: Đánh địch chuẩn bị hỏa lực trực tiếp.
+ Giai đoạn 2: Đánh địch vòng ngoài.
+ Giai đoạn 3: Đánh địch tạm dừng cơ động triển khai đội hình xuất phát 

tiến công.
+ Giai đoạn 4: Đánh địch tiến công vào địa bàn.
+ Giai đoạn 5: Đánh địch khi địch chiếm một phần địa bàn.
+ Giai đoạn 6: Đánh địch đổ bộ đường không.
+ Giai đoạn 7: Đánh địch vu hồi.
+ Giai đoạn 8: Đánh địch khi địch vượt qua địa bàn.
8. Vấn đề huấn luyện 8: Thông qua và phê chuẩn kế hoạch của Mặt trận Tổ 

quốc, ngành, tổ chức đoàn thể và các ngành khối chính quyền (Không tập).
C. Giai đoạn 3: Thực hành chiến đấu phòng thủ
9. Vấn đề huấn luyện 9: Đánh địch tiến công hỏa lực trực tiếp vào địa bàn 

(không tập).
10. Vấn đề huấn luyện 10: Đánh địch vòng ngoài (không tập).
11. Vấn đề huấn luyện 11: Đánh địch tạm dừng, cơ động triển khai tiến 

công (không tập).
12. Vấn đề huấn luyện 12: Đánh địch tiến công vào địa bàn (không tập).
III. TỔ CHỨC, PHƯƠNG PHÁP
1. Tổ chức: Thành lập Ban chỉ đạo, Ban tổ chức, Tổ đạo diễn, Tổ bảo đảm, 

khung diễn tập bộ phận thực binh và bộ phận giúp việc.
2. Phương pháp: Diễn theo đạo.
IV. THÀNH PHẦN, LỰC LƯỢNG
1. Khối Đảng: Đồng chí Bí thư Đảng ủy, Phó Bí thư thường trực, các đồng 

chí ủy viên Ban chấp hành Đảng uỷ, Văn phòng Đảng ủy, các ngành đoàn thể, 
các đồng chí Bí thư chi bộ trực thuộc Đảng ủy.

2. Khối chính quyền: Đồng chí Chủ tịch UBND, các đồng chí Phó Chủ tịch 
UBND, Trưởng các ban, ngành đoàn thể, nhà trường thuộc UBND xã, các đồng 
chí Trưởng thôn.

3. Hội đồng nhân dân: Các đại biểu Hội đồng nhân dân xã.
4. Lực lượng thực binh, phục vụ: Trung đội DQCĐ xã và lực lượng phục vụ.
V. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM 
1. Thời gian: Thời gian 01 ngày cụ thể sau;
+ Bồi dưỡng ngày 11/7/2022; 
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+ Diễn tập thử sáng ngày 12/7/2022;
+ Diễn tập chính thức ngày 13/7/2022.
2. Địa điểm
- Diễn tập vận hành cơ chế: Tại trụ sở UBND xã. 
- Diễn tập thực binh: Tại trường cấp II xã.
VI. CÔNG TÁC BẢO ĐẢM
1. Bảo đảm phương tiện
- Ban CHQS huyện bảo đảm phương tiện cơ động cho Ban Chỉ đạo, Ban 

Tổ chức, Tổ đạo diễn huyện.
- Các đơn vị tham gia diễn tập tự bảo đảm phương tiện của đơn vị mình.
2. Bảo đảm Thông tin liên lạc
Sử dụng mạng thông tin vận động, thông tin di động mạng Viettel để bảo đảm.
3. Bảo đảm Vũ khí trang bị
Ban CHQS huyện và Công an huyện bảo đảm đủ vũ khí, trang bị, công cụ 

hỗ trợ theo đề nghị của các đơn vị diễn tập.
4. Bảo đảm vật chất kinh phí
- Vật chất phục vụ cho diễn tập do UBND các xã diễn tập bảo đảm.
- Sử dụng nguồn ngân sách QP-QSĐP đã được phân bổ theo dự toán năm 

2022 theo đúng hướng dẫn của Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện.
VII. NHIỆM VỤ CỦA CÁC CƠ QUAN, TỔ CHỨC, ĐƠN VỊ
1. Ban Tổ chức diễn tập
- Nắm chắc ý định, nội đung diễn tập; hướng dẫn chỉ đạo tổ chức, các 

ngành, đoàn thể xã chuẩn diễn tập bảo đảm an toàn, chất lượng, hiệu quả.
- Soạn thảo văn bản chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ diễn tập và thực hiện nội 

dung diễn tập theo kế hoạch
2. Ban CHQS xã
- Là cơ quan trung tâm hiệp đồng, giúp Ban Tổ chức soạn thảo xây dựng 

hệ thống văn kiện chỉ đạo, hướng đẫn về nội dung cho các ngành chuẩn bị và 
thực hành diễn tập.

- Tham mưu cho Ban Tổ chức diễn tập; phân công nhiệm vụ, thực hiện bồi 
dưỡng, huấn luyện khung tập theo Kế hoạch của Ban chỉ đạo; phối hợp với các 
ban ngành chuẩn bị lực lượng, phương tiện vật chất bảo đảm cho diễn tập.

- Giúp Ban tổ chức thực hiện nhiệm vụ diễn tập rút kinh nghiệm diễn tập
3. Công an xã
- Phối hợp với Công an huyện xây dựng văn kiện, chuẩn bị vật chất, trang 

bị vũ khí, huấn luyện và tổ chức thực hành xử trí tình huống A2.
- Phối hợp với Ban CHQS huyện nắm tình hình cơ sở, kịp thời xử lý các 

tình huống, bảo đảm ANCT - TTATXH trước, trong và sau diễn tập.
- Tổ chức lực lượng bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn tại các khu 

vực diễn tập. Bảo đảm an toàn giao thông tại các khu vực trong thời gian diễn 
tập.
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- Tổ chức lực lượng chốt chặn tại các điểm nút giao thông, hướng dẫn xe ra 
vào khu vực diễn tập, hướng dẫn trông coi xe, phương tiện tham gia diễn tập.

4. Tài chính xã
Bảo đảm ngân sách chi phục vụ diễn tập. Sau diễn tập tổ chức quyết toán 

kịp thời, đúng hướng dẫn của Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện,
5. Văn hoá xã
- Phối hợp với Ban CHQS xã làm tốt công tác trang trí tuyên truyền, chịu 

trách nhiệm chuẩn bị hội trường, băng rôn, khẩu hiệu phục vụ diễn tập theo đúng 
hướng dẫn của Ban CHQS huyện.

- Làm tốt công tác thông tin, tuyên truyền để mọi đối tượng tham gia diễn 
tập và nhân dân hiểu được mục đích, yêu cầu của cuộc diễn tập.

6. Trạm y tế xã
Tổ chức lực lượng nhân viên y tế trực và bảo đảm và cơ số thuốc cấp cứu 

theo quy định sẵn sàng xử trí các tình huống mất an toàn có thể xảy ra trong quá 
trình luyện tập và thực hành diễn tập.

7. Các thôn
Nắm chắc tình hình địa bàn, không để xẩy ra mất ANCT trong thời gian tổ 

chức diễn tập. Làm tốt công tác tuyên truyền, vận động để nhân dân hiểu rõ mục 
đích, ý nghĩa của cuộc diễn tập. Hướng dẫn nhân dân không có nhiệm vụ tuyệt 
đối không vào khu vực diễn tập để bảo đảm an toàn.

Nhận được kế hoạch, Ban Tổ chức, Ban CHQS xã, Công an xã, các ban 
ngành, đoàn thể và các thôn làm tốt công tác chuẩn bị để tổ chức diễn tập đạt kết 
quả cao./.
 Nơi nhận:
- Thường trực Huyện ủy;
- Chủ tịch, các Phó CT UBND huyện;
- Ban CHQS huyện, CA huyện;
- Ban chỉ đạo, Ban tổ chức;
- Các đơn vị diễn tập;
- Lưu: VP-QS.

CHỦ TỊCH

Phạm Đức Ấn
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