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CHỈ THỊ
Về việc soạn thảo kế hoạch động viên

Căn cứ Quyết định số 86/QĐ-TTg ngày 02/10/2020 của Thủ tướng Chính phủ về 
việc giao chỉ tiêu Kế hoạch Nhà nước về xây dựng và huy động lực lượng dự bị động 
viên;

Căn cứ Quyết định số 1830/QĐ-BTL ngày 10/12/202
0 của Tư lệnh Quân khu 2 về việc giao chỉ tiêu Kế hoạch về quy mô, loại hình tổ 

chức, số lượng đơn vị dự bị động viên; chỉ tiêu Kế hoạch về tiếp nhận lực lượng dự bị 
động viên và quy định thực hiện động viên trong từng trạng thái sẵn sàng chiến đấu; 

Căn cứ Quyết định số 04/QĐ-UBND ngày 19/01/202 của Chủ tịch Uỷ ban 
nhân dân tỉnh Phú Thọ về việc giao chỉ tiêu Kế hoạch Nhà nước về xây dựng và huy 
động lực lượng dự bị động viên; 

Để hoàn thành tốt nhiệm vụ soạn thảo kế hoạch xây dựng lực lượng dự bị động 
viên (DBĐV), kế hoạch huy động lực lượng DBĐV. Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu 
các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành, thị tập trung chỉ đạo, thực hiện tốt một 
số nội dung sau: 

- Quán triệt sâu sắc nhiệm vụ, ý nghĩa và tầm quan trọng của công tác động 
viên quân đội nói chung và kế hoạch Nhà nước về xây dựng và huy động lực lượng 
DBĐV nói riêng, chú trọng làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục trong nhân dân và 
quân nhân dự bị, ý thức được trách nhiệm, nghĩa vụ đối với sự nghiệp bảo vệ Tổ 
quốc, nghiêm chỉnh chấp hành Luật nghĩa vụ quân sự và Luật lực lượng dự bị động 
viên.

- Xây dựng chỉ tiêu kế hoạch động viên, kế hoạch huy động và tiếp nhận lực 
lượng DBĐV đặt dưới sự lãnh đạo của cấp ủy đảng, sự điều hành của chính quyền, phát 
huy đầy đủ vai trò tham mưu, tổ chức triển khai thực hiện của cơ quan Quân sự và sự 
tham gia của các ban, ngành, đoàn thể. Kế hoạch động viên phải đảm bảo tính khả thi và 
được lưu trữ bảo quản bí mật, an toàn sau khi phê chuẩn. 

- Việc soạn thảo kế hoạch động viên năm 2021 phải phù hợp với yêu cầu, nhiệm 
vụ, có bước đi vững chắc, thiết thực, hiệu quả và kết hợp chặt chẽ với nhiệm vụ xây 
dựng Quân đội, bảo vệ Tổ quốc, coi trọng chất lượng chuyên nghiệp quân sự và ưu tiên 
cho các đơn vị làm nhiệm vụ quan trọng, đảm bảo xếp gọn địa bàn, kết hợp chặt chẽ 
giữa tạo nguồn và sắp xếp nguồn cho những năm tiếp theo. 



- Yêu cầu các cấp, các ngành cần chú trọng, quan tâm chỉ đạo tổ chức thực 
hiện nghiêm túc, chặt chẽ có sự phối hợp hiệp đồng cụ thể thống nhất để xây dựng kế 
hoạch đạt hiệu quả cao.

- Giao Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh chủ trì, phối hợp hiệp đồng với Sở Kế hoạch và 
Đầu tư, Sở Tài chính và các sở, ban, ngành có liên quan xây dựng kế hoạch cụ thể 
theo đúng hướng dẫn số 169/HD-BQP ngày 20/01/2021 của Bộ Quốc phòng về việc 
lập kế hoạch xây dựng, huy động lực lượng dự bị động viên của bộ, cơ quan ngang 
bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và Uỷ Ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện, báo cáo với 
UBND tỉnh và trình Tư lệnh Quân khu 2 phê duyệt xong trước ngày 15/5/2021. Đồng 
thời kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn các huyện, thành, thị và cơ sở soạn thảo kế hoạch 
động viên, trình UBND tỉnh phê duyệt xong trước ngày 15/6/2021. 

Yêu cầu Giám đốc các sở, Thủ trưởng các ban, ngành; Chủ tịch UBND các 
huyện, thành, thị nghiêm túc triển khai thực hiện./.
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