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CHỈ THỊ
Về công tác phòng không nhân dân năm 2023

Năm 2022, tình hình thế giới, khu vực diễn biến phức tạp, các thế lực thù 
địch, phần tử cơ hội tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động chống phá Đảng, Nhà nước, 
Quân đội trên nhiều lĩnh vực; nhất là xung đột quân sự giữa Nga và Ukraine đã tác 
động sâu sắc đến cục diện quan hệ quốc tế, gây bất ổn chính trị. Song công tác 
phòng không nhân dân luôn được cấp ủy, chính quyền các cấp trong huyện quan tâm 
lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nghiêm túc. Ban Chỉ đạo phòng không nhân 
dân (PKND) huyện thường xuyên được kiện toàn, đủ số lượng, đúng thành phần, 
năng lực lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng không nhân dân được nâng cao, hoạt 
động đã đi vào nền nếp và triển khai thực hiện có hiệu quả.

Tuy nhiên, quá trình thực hiện nhiệm vụ còn bộc lộ một số hạn chế, đó là: 
Công tác tham mưu, tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức về công tác phòng 
không nhân dân chưa thường xuyên; công tác huấn luyện của lực lượng chuyên môn 
PKND còn xem nhẹ; công tác bảo đảm hệ thống thông báo, báo động phòng không 
và xây dựng Vọng quan sát phòng không chưa được quan tâm; công tác quản lý, 
hiệp đồng bay chưa chặt chẽ; vẫn còn hiện tượng thả diều vào ban đêm vi phạm quy 
định về cảnh báo chướng ngại vật hàng không.

Để chỉ đạo, thực hiện tốt công tác phòng không nhân dân năm 2023 và 
những năm tiếp theo, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện chỉ thị:

1. Tiếp tục quán triệt và triển khai thực hiện hiệu quả Nghị định số 
36/2008/NĐ-CP ngày 28 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ về quản lý tàu bay 
không người lái và các phương tiện siêu nhẹ; Nghị định số 74/2015/NĐ-CP ngày 
09 tháng 9 năm 2015 của Chính phủ về phòng không nhân dân; Nghị định số 
32/2016/NĐ-CP ngày 06 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ về quản lý độ cao 
chướng ngại vật hàng không và các trận địa quản lý, bảo vệ vùng trời tại Việt 
Nam; triển khai thực hiện có hiệu quả Quyết định số 18/2020/QĐ-TTg ngày 
10/6/2020 của Thủ tướng Chính phủ về Thiết lập khu vực cấm bay, khu vực hạn 
chế bay đối với tàu bay không người lái và các phương tiện bay siêu nhẹ.

Ban Chỉ đạo phòng không nhân dân huyện chỉ đạo các phòng, ban ngành 
làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục về nội dung phòng không nhân dân đến các 
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tầng lớp nhân dân để nâng cao nhận thức và sẵn sàng đối phó với các tình huống 
phòng không.

2. Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo phòng không nhân dân thường xuyên 
làm tốt chức năng tham mưu kịp thời kiện toàn Ban Chỉ đạo phòng không nhân dân 
và ban hành hệ thống các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng không nhân dân 
theo thông tư, hướng dẫn của cấp trên và chỉ đạo công tác phòng không nhân dân 
của địa phương hoạt động đi vào nền nếp, hiệu quả. Chỉ đạo các cơ quan chức năng 
tập trung xây dựng hệ thống Vọng quan sát phòng không (xong trong tháng 4 năm 
2023); quản lý chặt chẽ hoạt động bay của tàu bay không người lái và phương tiện 
bay siêu nhẹ, hoạt động thả diều ban đêm.

3. Ban Chỉ đạo phòng không nhân dân huyện cần tiếp tục tham mưu cho cấp 
ủy, chính quyền địa phương chỉ đạo xây dựng quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội 
gắn với quốc phòng, an ninh và thế trận PKND trong khu vực phòng thủ, điều chỉnh 
phù hợp với thực tế của địa phương, đưa các nội dung công tác phòng không nhân 
dân vào chương trình diễn tập khu vực phòng thủ cấp mình, diễn tập bảo đảm ngành 
trong tác chiến phòng thủ và diễn tập chiến đấu phòng thủ cấp xã, thị trấn theo qui 
định. Chỉ đạo các cơ quan, chức năng làm tốt công tác quản lý vùng trời, quản lý tàu 
bay không người lái, phương tiện bay trên địa bàn và thẩm định, theo dõi, quản lý độ 
cao chướng ngại vật hàng không đối với các công trình trên địa bàn huyện.

4. Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo phòng không nhân dân huyện tham 
mưu cho Ban Chỉ đạo thường xuyên quan tâm công tác huấn luyện của các tổ, đội 
chuyên môn phòng không, biết nhận dạng máy bay địch, máy bay ta; xử lý nghiêm 
và đúng quy định các trường hợp vi phạm Nghị định số 36/2008/NĐ-CP ngày 28 
tháng 3 năm 2008 của Chính phủ (đặc biệt là các hoạt động bay không phép của 
phương tiện bay FLYCAM, UAV…); thực hiện đúng chức năng trong thẩm định, 
theo dõi, quản lý độ cao chướng ngại vật hàng không đối với các công trình trên 
địa bàn. Tăng cường công tác kiểm tra và bảo đảm thông tin liên lạc thông suốt từ 
sở chỉ huy đến trận địa phòng không; củng cố xây dựng công sự trận địa súng máy 
phòng không. Tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương quan tâm đầu tư, 
mua sắm hệ thống thông báo, báo động phòng không (còi ủ) và tập trung xây dựng 
Vọng quan sát phòng không tại vị trí trung tâm của các địa phương, trước mắt tại 
cơ quan quân sự để nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu phòng không.

Ban Chỉ huy quân sự huyện - Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo phòng 
không nhân dân huyện có trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện công tác 
PKND. Tham mưu cho Ban Chỉ đạo phòng không nhân dân huyện chuẩn bị đầy đủ 
hệ thống văn kiện, kế hoạch…phục vụ Ban Chỉ đạo phòng không nhân dân tỉnh 
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kiểm tra công tác phòng không nhân dân. 

Thường xuyên tăng cường các biện pháp quản lý, theo dõi, giám sát các hoạt 
động bay của các tổ chức, cá nhân khi được cấp có thẩm quyền cấp phép bay và 
đình chỉ các hoạt động bay vi phạm; sẵn sàng phối hợp với các cơ quan cấp trên 
chế áp trên không đối với các phương tiện bay (FLYCAM, UAV…) không được 
cấp phép, không đăng ký và hiệp đồng với các cơ quan chức năng theo đúng quy 
định.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu Ban Chỉ đạo phòng không nhân 
dân huyện; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị; Chủ tịch UBND các xã, thị trấn quán 
triệt và tổ chức thực hiện nghiêm túc Chỉ thị này./.

Nơi nhận:
- Thường trực Huyện ủy (để báo cáo);
- Thường trực HĐND huyện (để báo cáo);
- Lãnh đạo UBND huyện;
- Ban CHQS huyện, Công an huyện;
- Trưởng các Phòng, ban, ngành huyện;
- UBND các xã, thị trấn;
- Lưu: VT, TaC. S(60B).

CHỦ TỊCH

Lê Văn Tuấn
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