
CHÍNH PHỦ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Sô: 168/2018/NĐ-CP ỊỊà Nộịì ngày 28 tháng 12 năm 2018 

NGHỊ ĐỊNH • • 
về công tác quốc phòng ở Bộ, ngành trung ương, địa phương 

Căn cứ Luật tố chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Luật Quốc phòng ngày 08 thảng 6 năm 2018; 

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; 

Chính phủ ban hành Nghị định về công tác quốc phòng ở Bộ, ngành 
trung ương, địa phương. 

Chương I 
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG 

Điều 1. Phara vi điều chỉnh 

Nghị định này quy định chi tiết Điều 16 Luật Quốc phòng năm 2018 về 
nội dung công tác quốc phòng ở Bộ, ngành trung ương, địa phương; Ban chỉ 
huy quân sự Bộ, ngành trung ương, cơ quan thường trực công tác quốc phòng 
của địa phương; trách nhiệm, mối quan hệ của Bộ, ngành trung ương, địa 
phương và kinh phí bảo đảm công tác quốc phòng. 

Điều 2. Đối tượng áp dụng 

Nghị định này áp dụng đối với Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc 
Chính phủ, cơ quan của Đảng ở trung ương, cơ quan trung ương của Mặt trận 
Tổ quốc Việt Nam, cơ quan trung ương của các tổ chức chính trị - xã hội, Văn 
phòng Chủ tịch nước, Văn phòng Quốc hội, Kiểm toán nhà nước, Viện kiểm 
sát nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân tối cao; Đại học Quốc gia Hà Nội, Đại 
học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh, tập đoàn, tổng công ty do Thủ tướng 
Chính phủ quyết định thành lập (sau đây gọi chung là Bộ, ngành trung ương), 
địa phương. 

Điều 3. Nội dung công tác quốc phòng 

Nội dung cơ bản công tác quốc phòng ở Bộ, ngành trung ương, địa 
phương bao gom: 



1. Ban hành văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dân vê quôc phòng theo 
thẩm quyền; 

2. Lấnh đạo, chỉ đạo, quản lý, điều hành và tổ chức thực hiện các hoạt 
động quốc phòng theo quy định của pháp luật; 

3. Xây dựng và tổ chức thực hiện các quy hoạch, kế hoạch, đề án, dự án 
về quốc phòng theo quy định của pháp luật; 

4. Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định tại Điều 35, Điều 36, 
Điều 37, Điều 38, Điều 39 Luật Quốc phòng, Nghị định này và quy định khác 
của pháp luật có liên quan; 

5. Kiểm tra, thanh tra, xử lý vi phạm, giải quyết khiếu nại, tố cáo trong 
phạm vi ngành, lĩnh vực quản lý liên quan đên quốc phòng theo quy định của 
pháp luật; 

6. Báo cáo, giao ban, sơ két, tổng kết, thi đua, khen thưởng về công tác 
quốc phòng. 

Chương II 
BAN CHỈ HUY QUÂN sự Bộ, NGÀNH TRUNG ƯƠNG; 

Cơ QUAN THƯỜNG TRựC CÔNG TAC QUỐC PHÒNG Ở ĐỊA PHƯƠNG 

Điều 4. Thành phần, nhiệm vụ, quyền hạn của Ban chỉ huy quân sự; 
chức trách nhiệm vụ của các chức vụ Ban chỉ huy quân sự Bộ, ngành 
trung ương 

1. Ban chỉ huy quân sự Bộ, ngành trung ương (trừ Bộ Công an) làm việc 
theo chế độ kiêm nhiệm, gồm Chỉ huy trưởng là người đứng đầu hoặc cấp phó 
của người đứng đâu Bộ, ngành trung ương; Chính trị viên là Bí thư hoặc Phó 
bí thư ban cán sự Đảng, Đảng đoàn hoặc cấD ủy Đản2 cùna cấD; Phó chỉ huy 
trưởng là lãnh đạo câp vụ hoặc tương đương trở lên, Chính trị viên phó là lãnh 
đạo cấp vụ có chuyên môn phù hợp. 

Căn cứ yêu cầu, nhiệm vụ quốc phòng, quân sự liên quan đến lĩnh vưc 
quản lý, Bộ, ngành trung ương được bô trí không quá 03 Phó chỉ huy trưởng 
Ban chỉ huy quân sự. 

2. Ban chỉ huy quân sự Bộ, ngành trung ương tham mưu cho Bộ, ngành 
trung ương lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, điều hành, hướng dẫn và tổ chức thưc 
hiện nhiệm vụ quốc phòng theo quy định của Luật Quốc phòng, Nghị đỊnh 
này, quy định khác của pháp luật có liên quan, cấp có thẩm quyền giao và có 
nhiệm vụ, quyền hạn sau: 

a) Chủ trì tham mưu ban hành văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, kế hoạch, 
hướng dẫn thực hiện công tác quốc phòng; 
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b) Chủ trì, phối họp với cơ quan, tổ chức liên quan tuyên truyền, phổ 
biến đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước về 
quốc phòng; thực hiện giáo dục quốc phòng và an ninh; 

c) Chỉ đạo, hướng dẫn Ban chỉ huy quân sự cơ quan, tổ chức thuộc Bộ, 
ngành quản lý thực hiện công tác dân quân tự vệ; công tác tuyển chọn và gọi 
công dân nhập ngũ; 

d) Tham mưu xây dựng kế hoạch và huy động lực lượng dự bị động 
viên; động viên nguồn lực của Bộ, ngành trung ương bảo đảm cho quốc 
phòng; động viên bảo đảm nhu cầu quốc phòng năm đầu chiến tranh; động 
viên công nghiệp; chuyển tổ chức, hoạt động của Bộ, ngành trung ương từ 
thời bình sang thời chiến; 

đ) Tham mưu, chỉ đạo, hướng dẫn và phối họp xây dựng nền quốc phòng 
toàn dân, lực lượng vũ trang nhân dân, phòng thủ quân khu, khu vực phòng 
thủ, công nghiệp quốc phòng, an ninh; 

e) Tham mưu, chỉ đạo, hướng dẫn và phối họp thực hiện việc kết họp kinh 
tế - xã hội, an ninh, đối ngoại với quốc phòng; thực hiện phòng thủ dân sự; 

g) Thực hiện nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật và cấp có thẩm 
quyền giao. 

3. Quy chế hoạt động của Ban chỉ huy quân sự Bộ, ngành trung ương do 
người đứng đầu Bộ, ngành trung ương ban hành. 

4. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quy định chức trách nhiệm vụ của Chỉ huy 
trưởng, Chính trị viên, Phó chỉ huy trưởng, Chính trị viên phó Ban chỉ huy 
quân sự Bộ, ngành trung ương. 

Điều 5. Thành lập, giải thể Ban chỉ huy quân sự và bổ nhiệm, miễn 
nhiệm các chức vụ của Ban chỉ huy quân sự Bộ, ngành trung ương 

1. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quyết định thành lập, giải thể Ban chỉ huy 
quân sự; bổ nhiệm, miễn nhiệm Chỉ huy trưởng, Chính trị viên, Phó chỉ huy 
trưởng, Chính trị viên phó Ban chỉ huy quân sự Bộ, ngành trung ương. 

2. Hồ sơ, trình tự, thủ tục thành lập, giải thể Ban chỉ huy quân sự; bổ 
nhiệm, miễn nhiệm Chỉ huy trưởng, Chính trị viên, Phó chỉ huy trưởng, Chính 
trị viên phó Ban chỉ huy quân sự Bộ, ngành trung ương quy định như sau; 

a) Hồ sơ gồm: Văn bản đề nghị thành lập, giải thể Ban chỉ huy quân sự 
của Bộ, ngành trung ương; danh sách đề nghị bổ nhiệm, miễn nhiệm các chức 
vụ của Ban chỉ huy quân sự Bộ, ngành trung ương; 

b) Trình tự, thời hạn thực hiện 
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Bộ, ngành trung ương có trách nhiệm lập 01 bộ hồ sơ theo quy định tại 
điểm a khoản này gửi Bộ Quốc phòng (qua Bộ Tổng Tham mưu - Cơ quan 
thường trực công tác quốc phòng ở Bộ, ngành trung ương, địa phương của Bộ 
Quốc phòng) để thẩm định. 

Trong thời hạn 05 ngày làm việc, tính từ ngày nhận được hồ sơ, nếu hồ 
sơ chưa phù hợp thì Bộ Tổng Tham mưu có văn bản hướng dẫn Bộ, ngành 
trung ương hoàn thiện hồ sơ. 

Trong thời hạn 15 ngày làm việc, tính từ ngày nhận được hồ sơ, Bộ Tổng 
Tham mưu trình Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quyết định thành lập, giải thể, bổ 
nhiệm, miễn nhiệm. 

3. Khi có thay đổi liên quan đến tổ chức, nhân sự Ban chỉ huy quân sự thì 
Bộ, ngành trung ương có văn bản đề nghị Bộ Quốc phòng xem xét, quyết định. 

Điều 6. Con dấu của Ban chỉ huy quân sự Bộ, ngành trung ương 

1. Ban chỉ huy quân sự Bộ, ngành trung ương được sử dụng con dấu riêng. 

2. Con dấu của Ban chỉ huy quân sự Bộ, ngành trung ương được sử dụng 
vào các văn bản về quốc phòng và các văn bản liên quan đến công tác quốc 
phòng theo thẩm quyền. 

3. Mầu con dấu, thủ tục khắc dấu, thẩm quyền giải quyết thủ tục, đăng 
ký, quản lý con dấu của Ban chỉ huy quân sự Bộ, ngành trung ương thực hiện 
theo quy định của pháp luật. 

Điều 7. Cơ quan thường trực công tác quốc phòng ở địa phương 

1. Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội, Bộ Tư lệnh thành phố Hồ Chí Minh. Bộ 
chỉ huy quân sự cấp tỉnh, Ban chỉ huy quân sự cấp huyện, Ban chỉ huy quân 
sự cấp xã (sau đây gọi chung là cơ quan quân sự địa phương) là cơ quan 
thường trực công tác quốc phòng ở địa phương cùng cấp. 

2. Cơ quan thường trực công tác quốc phòng của địa phương có chức 
năng tham mưu cho cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương cùng cấp và tổ 
chức thực hiện công tác quốc phòng ở địa phương theo quy định của pháp luật 
và cấp có thẩm quyền giao. 

3. Nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan thường trực công tác quốc phòng ở 
cấp xã thực hiện theo quy định của pháp luật về Dân quân tự vệ. 

4. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quy định nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan 
thường trực công tác quốc phòng ở cấp tỉnh, cấp huyện. 
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Chương III 
TRÁCH NHIỆM CỦA Bộ, NGÀNH TRUNG ƯƠNG, 

ĐỊA PHƯƠNG VÈ CÔNG TÁC QUÓC PHÒNG 

Điều 8. Trách nhỉệm của Bộ Quốc phòng 

Bộ Quốc phòng chịu trách nhiệm trước Chính phủ thực hiện quản lý nhà 
nước về quốc phòng; thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn quy định tại Luật Quốc 
phòng, nghị định quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức 
của Bộ Quồc phòng, quy định khác của pháp luật có liên quan và có ừách 
nhiệm sau: 

1. Chỉ đạo, hướng dẫn Bộ, ngành trung ương, địa phương về công tác 
quốc phòng. 

2. Chỉ đạo Bộ Tư lệnh quân khu giúp Bộ Quốc phòng thực hiện chức 
năng quản lý nhà nước về lĩnh vực quốc phòng trên địa bàn quân khu. 

Chỉ đạo Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội giúp Bộ Quốc phòng và tham mưu ủy 
ban nhân dân thành phố Hà Nội quản lý nhà nước về quốc phòng trên địa bàn. 

3. Chủ trì hoặc phối hợp với Bộ, ngành liên quan thanh tra, kiểm tra, sơ 
kết, tổng kết, báo cáo; thực hiện công tác thi đua khen thưởng; giải quyết 
khiếu nại, tố cáo, xử lý vi phạm công tác quốc phòng theo thẩm quyền. 

4. Phối hợp với Bộ, ngành trung ương, địa phương xây dựng hệ thống 
chính trị, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, xây dựng cơ sở vững manh 
toàn diện đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. 

5. Thực hiện nhiệm vụ theo quy định khác của pháp luật có liên quan và 
cấp có thẩm quyền giao. 

Điều 9. Trách nhiệm của Bộ Côn2 an 

Trong phạm vi, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình phối hợp với 
Bộ Quốc phòng quản lý nhà nước về quốc phòng và có trách nhiệm sau: 

1. Phối hợp với Bộ Quốc phòng chỉ đạo, hướng dẫn Bộ, ngành trung 
ương, địa phương xây dựng nền quốc phòng toàn dân, the trận quốc phòng 
toàn dân gắn với nền an ninh nhân dân, thế trận an ninh nhân dân. 

2. Chỉ đạo cơ quan, đơn vị thuộc quyền phối họp với cơ quan, đơn vị 
Quân đội nhân dân, Dân quân tự vệ thực hiện nhiệm vụ quốc phòng theo quy 
định của Luật Quốc phòng và quy định khác của pháp luật có liên quan. 

3. Phối hợp với Bộ Quốc phòng thanh tra, kiểm tra; giải quyết khiếu nại, 
tố cáo, xử lý vi phạm công tác quốc phòng theo quy định của pháp luật về 
quốc phòng và quy định khác của pháp luật có liên quan. 



6 

4. Thực hiện nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật và cấp có thẩm 
quyền giao. 

Điều 10. Trách nhiệm của Bộ, ngánh trung ương 

1. Trách nhiệm của Bộ, cơ quan ngang Bộ, Kiểm toán nhà nước, Viện 
kiểm sát nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân tối cao 

Trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình, Bộ, cơ quan ngang Bộ, 
Kiểm toán nhà nước, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân tối cao 
thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn quy định tại Điều 36 Luật Quốc phòng và có 
trách nhiệm sau: 

a) Tuyên truyền, phổ biến quan điểm, đường lối, chủ trương của Đảng, 
chính sách, pháp luật của nhà nước về quốc phòng; thực hiện giáo dục quốc 
phòng và an ninh theo quy định của pháp luật; 

b) Xây dựng và thực hiện các kế hoạch về quốc phòng của cơ quan, tổ 
chức mình; phối hợp thực hiện các biện pháp về chiến tranh thông tin, chiến 
tranh không gian mạng theo quy định của pháp luật về quốc phòng và quy 
định khác của pháp luật có liên quan; 

c) Chuẩn bị các điều kiện cần thiết bảo đảm động viên quốc phòng theo 
quy định của pháp luật; thực hiện lệnh, quyết định, biện pháp trong giới 
nghiêm, thiết quân luật, tình trạng khẩn cấp về quốc phòng, tình trạng chiến 
tranh, động viên cục bộ, tổng động viên, đáp ứng yêu cầu chiến đấu và phục 
vụ chiến đấu; sẵn sàng vũ trang bảo vệ Tổ quốc; 

d) Thực hiện chế độ, chính sách đối với lực lượng vũ trang nhân dân, 
thân nhân của người phục vụ trong lực lượng vũ trang nhân dân; chính sách 
hậu phương quân đội, chính sách ưu đãi người có công với cách mạng theo 
quy định của pháp luật; 

đ) Thực hiện nhiệm vụ bảo đảm nhu cầu dự trữ quốc gia cho quốc phòng 
theo quyết định của cấp có thẩm quyền giao; 

e) Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và yêu cầu, 
nhiệm vụ quốc phòng của cơ quan, tổ chức mình, trao đổi thống nhất với Bộ 
trường Bộ Quốc phòng để bố trí sĩ quan quân đội biệt phái làm công tác quốc 
phòng theo quy định của pháp luật; 

g) Chỉ đạo xây dựng, hoạt động Ban chỉ huy quân sự, cơ quan làm công 
tác quốc phòng; chỉ đạo sĩ quan quân đội biệt phái (nếu có) làm công tác quốc 
phòng ở cơ quan, tổ chức mình theo quy định của pháp luật; 

h) Chỉ đạo, hướng dẫn cơ quan, đơn vị thuộc quyền tham gia, phổi họp 
với cơ quan, tổ chức, địa phương liên quan xây dựng hệ thống chính trị, xây 
dựng khối đại đoàn kết toàn dân, xây dựng cơ sở vững mạnh toàn diện, xây 
dựng nền quốc phòng toàn dân, phòng thủ quân khu, khu vực phòng thủ; 
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i) Bộ, cơ quan ngang Bộ phối hợp với Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, cơ 
quan, tổ chức, địa phương liên quan xây (ỉựng cơ sở vật chất, kỹ thuật, phát 
triển công nghiệp quốc phòng, an ninh, khoa học, công nghệ quân sự; huy 
động tiềm lực khoa học, công nghệ của cơ quan, tổ chức mình để phục vụ 
quốc phòng; 

k) Phối hợp với Bộ Quốc phòng, địa phương chỉ đạo, hướng dẫn cơ 
quan, tổ chức thuộc quyền có trụ sở chính tại địa phương thực hiện nhiệm vụ 
quốc phòng trên địa bàn theo quy định của pháp luật; 

1) Phối họp với tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chỉ đạo, hướng dẫn 
sở, ban, ngành thuộc ngành, lĩnh vực quản lý thực hiện nhiệm vụ quốc phòng 
trên địa bàn theo quy định của pháp luật; 

m) Thanh tra, kiểm tra, sơ kết, tổng kết, báo cáo; thực hiện công tác thi 
đua, khen thưởng; giải quyết khiếu nại, tố cáo, xử lý vi phạm công tác quốc 
phòng theo quy định của pháp luật; 

n) Thực hiện nhiệm vụ khác về quốc phòng theo quy định của pháp luật, 
Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và cấp có thẩm quyền giao. 

2. Trách nhiệm cơ quan của Đảng ở trung ương, cơ quan trung ương của 
các đoàn thể, Văn phòng Chủ tịch nước, Văn phòng Quốc hội 

Trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình, cơ quan của Đảng ở 
trung ương, cơ quan trung ương của các tổ chức chính trị - xã hội, Văn phòng 
Chủ tịch nước, Văn phòng Quốc hội có trách nhiệm sau: 

a) Ban hành theo thẩm quyền hoặc tham mưu ban hành văn bản lãnh 
đạo, chỉ đạo, hướng dẫn về công tác quốc phòng liên quan đến ngành, lĩnh 
vực quản lý; 

b) Phối họp với Bộ Quốc phòng và cơ quan, tổ chức liên quan thực hiện 
việc kết hợp kinh tế - xã hội, an ninh, đối ngoại với quốc phòng của ngành, 
lĩnh vực được giao phụ trách; 

c) Phối hợp với Bộ Quốc phòng tham gia xây dựng và thực hiện chiến 
lược, quy hoạch, kế hoạch, đề án về quốc phòng theo nhiệm vụ được giao; 

d) Tham gia xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng 
toàn dân gắn với nền an ninh nhân dân, thế trận an ninh nhân dân; phòng thủ 
quân khu; khu vực phòng thủ; lực lượng vũ trang nhân dân theo quy định của 
pháp luật và sự chỉ đạo, hướng dẫn của cấp có thẩm quyền; 

đ) Thực hiện quy định tại điểm a, điểm b, điểm c, điểm d, điểm e, điểm 
g, điểm h, điểm 1, điểm n khoản 1 Điều này; 
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e) Kiểm tra, sơ kết, tổng kết, báo cáo; thực hiện công tác thi đua, khen 
thưởng; giải quyết khiếu nại, tố cáo, xử lý vi phạm công tác quốc phòng trong 
phạm vi ngành, lĩnh vực quản lý theo quy định của pháp luật. 

3. Trách nhiệm của ủy ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 

ủy ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thực hiện nhiệm vụ, 
quyền hạn quy định tại Điều 39 Luật Quốc phòng và có trách nhiệm chỉ đạo 
xây dựng, kiện toàn và hoạt động của Ban chỉ huy quân sự cơ quan mình theo 
quy định tại Điều 5 của Nghị định này. 

4. Trách nhiệm của cơ quan thuộc Chính phủ; Đại học Quốc gia Hà Nội, 
Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh, tập đoàn, tổng công ty do Thủ 
tướng Chính phủ quyết định thành lập. 

Trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình, cơ quan thuộc Chính 
phủ; Đại học Quốc gia Hà Nội, Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Mirứi, tập 
đoàn, tổng công ty có trách nhiệm sau: 

a) Ban hành văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, kế hoạch, hướng dẫn thực hiện 
công tác quốc phòng ở cơ quan, đơn vị mình; 

b) Thực hiện việc kết họp phát triển kinh tế - xã hội, an ninh, đối ngoại 
với quốc phòng theo quy định của pháp luật; 

c) Thực hiện chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, đề án về quốc phòng của 
cấp có thẩm quyền giao; 

d) Thực hiện quy định tại điểm a, điểm b, điểm c, điểm d, điểm e, điểm 
g, điểm n khoản 1, điểm b khoản 2 Điều này; 

đ) Cơ quan thuộc Chính phủ, tập đoàn, tổng công ty bảo đảm nhu cầu dự 
trữ quốc gia cho quốc phòng theo quyết định của cấp có thẩm quyền giao; 

e) Tham gia xây dựng cơ sở vật chất, kỹ thuật, phát triển công nghiệp 
quốc phòng, an ninh, khoa học, công nghệ quân sự; huy động tiềm lực khoa 
học, công nghệ để phục vụ quốc phòng theo quyết định của cấp có thẩm 
quyền giao; 

g) Kiểm tra, sơ kết, tổng kết, báo cáo; thực hiện công tác thi đua, khen 
thưởng; giải quyết khiếu nại, tố cáo, xử lý vi phạm công tác quốc phòng ở cơ 
quan, đơn vị mình theo quy định của pháp luật. 

Điều 11. Trách nhiệm của địa phương 

1. Hội đồng nhân dân các cấp, trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của 
mình có trách nhiệm thực hiện quy định của pháp luật về tổ chức chính quyền 
địa phương và Điều 37 Luật Quốc phòng. 
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2. Trách nhiệm của ủy ban nhân dân cấp tỉnh 

a) Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của pháp luật về tổ 
chức chính quyền địa phương và Điều 38 Luật Quốc phòng; 

b) Tuyên truyền, phổ biến quan điểm, đường lối, chủ trương của Đảng, 
chính sách, pháp luật của Nhà nước về quốc phòng; thực hiện giáo dục quoc 
phòng và an ninh theo quy định của pháp luật; 

c) Xây dựng tiềm lực, thực lực quốc phòng, hệ thống chính trị, khối đại 
đoàn kết toàn dân, cơ sở vững mạnh toàn diện đáp ứng yêu cầu xây dựng nền 
quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với nền an ninh nhân 
dân, thế trận an ninh nhân dân trong khu vực phòng thủ; 

d) Kết họp kinh tế - xã hội với quốc phòng và quốc phòng với kinh tế - xã 
hội; kết họp quốc phòng với an ninh và đối ngoại theo quy định của pháp luật; 

đ) Chuẩn bị các điều kiện cần thiết bảo đảm động viên quốc phòng theo 
quy định của pháp luật và cấp có thẩm quyền giao; 

e) Xây dựng kế hoạch và thực hiện các biện pháp về chiến tranh thông 
tin, chiến tranh không gian mạng; 

g) Chủ động xử lý có hiệu quả các tình huống liên quan đến quốc phòng; 
chuẩn bị mọi mặt, thực hiện lệnh, quyết địiih, biện pháp trong giới nghiêm, 
thiết quân luật, tình trạng khẩn cấp về quốc phòng, tình trạng chiến tranh, 
động viên cục bộ, tổng động viên, đáp ứng yêu cầu chiến đấu và phục vụ 
chiến đấu lâu dài của địa phương; sẵn sàng vũ trang toàn dân bảo vệ Tổ quốc 
theo quy định của pháp luật; 

h) Lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng và hoạt động cơ quan quân sự địa phương 
cấD tỉnh - cơ auan thường trực công tác quốc phòng của địa phương; 

i) Chỉ đạo xây dựng, kiện toàn và hoạt động Ban chỉ huy quân sự của cơ 
quan, tổ chức, tổ chức kinh tế, đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn; căn cứ 
yêu cầu, nhiệm vụ quốc phòng, đề nghị Bộ Quốc phòng bố trí sĩ quan quân 
đội biệt phái làm công tác quốc phòng theo quy định của pháp luật; 

k) Thực hiện chế độ, chính sách đối với lực lượng vũ trang nhân dân, 
thân nhân của người phục vụ trong lực lượng vũ trang nhân dân; chính sách 
hậu phương quân đội, chính sách ưu đãi người có công với cách mạng theo 
quy đinh của pháp luật; 

1) Phối hợp với Bộ Quốc phòng, cơ quan, tổ chức liên quan thực hiện 
chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, đề án, nhiệm vụ quốc phòng cấp có thẩm 
quyền giao; phối hợp với cơ quan, tổ chức liên quan thực hiện kế hoạch bảo 
đảm nhu cầu dự trữ quốc gia cho quốc phòng; 
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m) Phối hợp với Bộ Quốc phòng, cơ quan, tổ chức liên quan chỉ đạo xây 
dựng cơ sở vật chất, kỹ thuật; phát triển công nghiệp quốc phòng, an ninh; 
khoa học, công nghệ quân sự; huy động tiềm lực khoa học, công nghệ của cơ 
quan, tổ chức, cá nhân ở địa phương phục vụ quôc phòng; 

n) Thanh tra, kiểm tra, sơ kết, tổng kết, báo cáo; thực hiện công tác thi 
đua khen thưởng; giải quyết khiếu nại, tố cáo, xử lý vi phạm công tác quốc 
phòng theo quy định của pháp luật; 

o) Thực hiện nhiệm vụ khác về quốc phòng theo quy định của pháp luật, 
Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Tư lệnh quân khu và cấp có thẩm quyền giao. 

3. Trách nhiệm của ủy ban nhân dân cấp huyện 

a) Thực hiện quy định tại điểm a, điểm b, điểm c, điểm d, điểm đ, điểm 
e, điểm g, điểm k, điểm n, điểm o khoản 2 Điều này; 

b) Lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng và hoạt động Ban chỉ huy quân sự cấp 
huyện - cơ quan thường trực công tác quốc phòng của địa phương; 

c) Chỉ đạo xây dựng, kiện toàn và hoạt động Ban chỉ huy quân sự của cơ 
quan, tổ chức, tổ chức kinh tế, đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn theo 
thẩm quyền; 

d) Phối hợp với cơ quan, tổ chức liên quan thực hiện chiến lược, quy 
hoạch, kế hoạch, đề án và nhiệm vụ quốc phòng được giao; 

đ) Phối hợp với cơ quan, tổ chức liên quan tham gia xây dựng cơ sở vật 
chất, kỹ thuật; phát triển công nghiệp quốc phòng, an ninh; khoa học, công 
nghệ quân sự; huy động tiềm lực khoa học, công nghệ của cơ quan, tổ chức, 
cá nhân ờ cấp huyện phục vụ quốc phòng; 

e) Chuẩn bị các điều kiện cần thiết bảo đảm động viên quốc phòng theo 
auv định của Dháp luật và cấp có thẩm quyền giao. 

4. Trách nhiệm của ủy ban nhân dân cấp xã 

a) Thực hiện quy định tại điểm a, điểm b, điểm c, điểm d, điểm đ, điểm 
g, điểm k, điểm n, điểm o khoản 2 Điều này; 

b) Lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng và hoạt động Ban chỉ huy quân sự cấp xã 
- cơ quan thường trực công tác quốc phòng của địa phương; 

c) Tham gia thực hiện chiến lược, quy hoạch, ké hoạch, đề án và nhiêm 
vụ quốc phòng được giao; 

d) Thani gia xây dựng cơ sở vật chất, kỹ thuật phục vụ phát triển công 
nghiệp quốc phòng, an ninh; thực hiện quyết định của cấp có thẩm quyền về 
huy động tiềm lực khoa học, công nghệ của cơ quan, tổ chức, cá nhân ở cấp 
xã phục vụ quốc phòng; 
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đ) Thực hiện động viên quốc phòng theo quy định của pháp luật và cấp 
có thẩm quyền giao; 

e) Thực hiện các biện pháp về chiến tranh thông tin, chiến tranh không 
gian mạng theo nhiệm vụ được giao. 

5. ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam của địa phương có trách nhiệm 
thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn về quốc phòng theo quy định tại Điều 39 Luật 
Quốc phòng. 

Chương IV 
MỐI QUAN HỆ VÈ CÔNG TÁC QUỐC PHÒNG 

Điều 12. Mối quan hệ của Bô, ngành trung ương, đia phương về 
công tác quốc phòng 

1. Bộ Quốc phòng chỉ đạo, hướng dẫn Bộ, ngành trung ương, địa phương 
về công tác quốc phòng. 

2. Bộ, ngành trung ương chỉ đạo, hướng dẫn địa phương về công tác 
quốc phòng liên quan đến ngành, lĩnh vực quản lý. 

Bộ, ngành trung ương phối họp với địa phương chỉ đạo, hướng dẫn cơ 
quan, đơn vị thuộc bộ, ngành trên địa bàn và cơ quan, đơn vị của địa phương 
thuộc ngành, lĩnh vực quản lý thực hiện công tác quốc phòng. 

3. Bộ, ngành trung ương phối họp với Bộ Tư lệnh quân khu chỉ đạo, 
hướng dân cơ quan, đơn vị thuộc Bộ, ngành, địa phương trên địa bàn thưc 
hiện công tác quốc phòng; phối hợp với Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội chỉ đạo, 
hướng dẫn cơ quan, đơn vị thuộc bộ, ngành trên địa bàn thực hiện công tác 
quốc phòng. 

4. Bộ Tư lệnh quân khu chỉ đạo, hướng dẫn và phối hợp với địa phương 
thực hiện công tác quốc phòng trên địa bàn. 

5. Quan hệ giữa các Bộ, ngành trung ương (trừ Bộ Quốc phòng, Bộ 
Công an); giữa các địa phương cùng cấp là mối quan hệ phối hợp, hiệp đồng 
thực hiện công tác quốc phòng. 

Điều 13. Mối quan hệ của cơ quan quân sự địa phương - cơ quan 
thường trực công tác quốc phòng của địa phương về công tác quốc phòng 

1. Quan hệ giữa cơ quan quân sự địa phương với cấp ủy, chính quyền địa 
phương cùng cấp là mối quan hệ chịu sự lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, điều hành 
về công tác quốc phòng. 

2. Quan hệ giữa cơ quan quân sự địa phương cấp tỉnh với ủy ban nhân dân 
cấp huyện, cấp xã; quan hệ giữa Ban chỉ huy quân sự cấp huyện với ủy ban 
nhân dân cấp xã là mối quan hệ chỉ đạo, hướng dẫn về công tác quốc phòng. 
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3. Quan hệ giữa cơ quan quân sự địa phương với cơ quan, tổ chức cùng 
cấp thuộc địa phương quản lý là mối quan hệ chỉ đạo, hướng dẫn về công tác 
quốc phòng. 

4. Quan hệ giữa cơ quan quân sự địa phương cấp tỉnh, cấp huyện với cơ 
quan, tổ chức thuộc bộ, ngành quản lý trên địa bàn là mối quan hệ chỉ đạo, 
hướng dẫn về công tác quốc phòng. 

5. Quan hệ giữa Ban chỉ huy quân sự cấp xã với cơ quan, tổ chức trên 
địa bàn là mối quan hệ phối họp thực hiện công tác quốc phòng có liên quan. 

6. Quan hệ giữa cơ quan quân sự địa phương với cơ quan, tổ chức, địa 
phương giáp ranh là mối quan hệ phối họp, hiệp đồng thực hiện công tác quốc 
phòng có liên quan. 

Điều 14. Mối quan hệ của Ban chỉ huy quân sự Bộ, ngành trung 
ương về công tác quốc phòng 

1. Quan hệ giữa Ban chỉ huy quân sự Bộ, ngành trung ương với Ban cán 
sự Đảng, Đảng đoàn, cấp ủy Đảng, người đứng đầu bộ, ngành trung ương là 
mối quan hệ chịu sự lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, điều hành về công tác quốc 
phòng. 

2. Quan hệ giữa Ban chỉ huy quân sự Bộ, ngành trung ương với Bộ Quốc 
phòng là mối quan hệ chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn về công tác quốc phòng. 

3. Quan hệ giữa Ban chỉ huy quân sự Bộ, ngành trung ương với Bộ Tư 
lệnh quân khu là mối quan hệ phối hợp, thực hiện hướng dẫn của Bộ Tư lệnh 
quân khu về công tác quốc phòng theo thẩm quyền. 

4. Quan hệ giữa Ban chỉ huy quân sự Bộ, ngành trung ương với cơ quan 
chức năng thuộc Bộ Quốc phòng là mối quan hệ chịu sự hướng dẫn thực hiện 
công tác quốc phòng có liên quan. 

5. Quan hệ giữa Ban chỉ huy quân sự Bộ, ngành trung ương với Bộ Tư 
lệnh Thủ đô Hà Nội, Bộ Tư lệnh thành phố Hồ Chí Minh, Bộ chỉ huy quân 
sự cấp tỉnh, Ban chỉ huy quân sự cấp huyện là mối quan hệ phối hợp chỉ đạo, 
hướng dẫn cơ quan, tổ chức thuộc Bộ, ngành, cơ quan, tổ chức của 
địa phương thuộc ngành, lĩnh vực quản lý thực hiện công tác quốc phòng có 
liên quan. 

6. Quan hệ giữa Ban chỉ huy quân sự Bộ, ngành trung ương với Ban chỉ 
huy quân sự, cơ quan, tổ chức thuộc Bộ, ngành trung ương và Ban chỉ huy 
quân sự, cơ quan, tô chức của địa phương thuộc ngành, lĩnh vực quản lý là 
mối quan hệ chỉ đạo, hướng dẫn về công tác quốc phòng có liên quan. 



13 

Chương V 
BÁO CÁO, THANH TRA, IQẺM TRA, GIAO BAN, 
Sơ KẾT, TỔNG KÉT CÔNG TÁC QUỐC PHÒNG 

Điều 15. Báo cáo công tác quốc phòng 

1. Bộ, ngành trung ương, địa phương báo cáo công tác quốc phòng bằng 
văn bản, định kỳ như sau: 

a) Hằng tháng, ủy ban nhân dân cấp xã báo cáo ủy ban nhân dân cấp 
huyện trước ngày 15; 

b) Một năm 2 lần, ủy ban nhân dân cấp huyện báo cáo ủy ban nhân dân 
cấp tỉnh trước ngày 20 tháng 6, 20 tháng 11; 

c) Hằng năm, ủy ban nhân dân cấp tỉnh bảo cáo Bộ Tư lệnh quân khu 
trước ngày 25 tháng 11; ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội báo cáo Bộ Quốc 
phòng trước ngày 25 tháng 11; 

d) Hằng năm, Bộ Tư lệnh quân khu, Bộ, ngànii trung ương báo cáo 
Bộ Quốc phòng trước ngày 30 tháng 11; 

đ) Hằng năm, Bộ Quốc phòng tổng hợp, báo cáo Chính phủ trước 
ngày 25 tháng 12. 

2. Khi có ỵêu cầu, nhiệm vụ đột xuất về quốc phòng và tình hình liên 
quan, cơ quan, tổ chức phải kịp thời báo cáo. 

3. Nội dung, mẫu báo cáo (có phụ lục kèm theo). 

Điều 16. Thanh tra, kiểm tra công tác quốc phòng 

1. Định kỳ hoặc đột xuất, cơ quan có thẩm quyền tổ chức thanh tra công 
tác quốc phòng theo quy định của pháp iuậí về ữianh tra và quý địnli khác của 
pháp luật có liên quan. 

2. Định kỳ hoặc đột xuất tổ chức kiểm tra công tác quốc phòng như sau: 

a) Bộ Quốc phòng kiểm tra Bộ, ngành trung ương, địa phương; 

b) Bộ, ngành trung ương chủ trì hoặc phối hợp với Bộ Quốc phòng kiểm 
tra cơ quan, tổ chức thuộc quyền và cơ quan, tổ chức thuộc ngành, lĩnh vực 
quản lý ở địa phương; 

c) Bộ Tư lệnh quân khu kiểm tra các địa phương, cơ quan, tổ chức trên 
địa bàn; 

d) ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện kiểm tra cơ quan, tổ chức trên 
địa bàn. 
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Điều 17. Giao ban, sơ kết, tổng kết công tác quốc phòng 

1. Giao ban công tác quốc phòng do người đứng đầu Bộ, ngành trung 
ương, Chủ tịch ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định. 

2. Sơ kết, tổng kết công tác quốc phòng quy định như sau: 

a) Hằng năm, Bộ, ngành trung ương, địa phương tổ chức hội nghị tổng 
kết vào cuối quý IV hoặc lồng ghép với hội nghị tổng kết năm, do người đứng 
đầu Bộ, ngành trung ương, địa phương quyết định; 

b) Hằng năm, Bộ Quốc phòng tổ chức hội nghị tổng kết công tác quốc 
phòng trên phạm vi toàn quốc vào cuối quý IV; 

c) Tổ chức sơ kết, tổng kết từng nhiệm vụ theo chỉ đạo của cấp có thẩm quyền. 

Chương VI 
KINH PHÍ BẢO ĐẢM CÔNG TÁC QUÓC PHÒNG; 

CHÉ Độ, CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI BAN CHỈ HUY QUÂN sự 
Bộ, NGÀNH TRUNG ƯƠNG 

Điều 18. Nguồn kinh phí 

1. Ngân sách nhà nước bảo đảm công tác quốc phòng ở các Bộ, ngành 
trung ương (trừ tổ chức kinh tế), địa phương, được bố trí trong dự toán ngân 
sách hăng năm theo quy định của Luật ngân sách nhà nước và quy định khác 
của pháp luật có liên quan. 

2. Kinh phí do tổ chức kinh tế bảo đảm chi cho nhiệm vụ quốc phòng 
quy định tại khoản 3 Điêu 19 Nghị định này được tính vào các khoản chi 
được trừ khi xác định thu rủiập chịu thuế của tổ chức kinh té theo quy định 
của pháp luật. 

3. Các nguốn thu hợp pháp khác. 

Điều 19. Nhiệm vụ chi công tác quốc phòng 

1. Nhiệm vụ chi cho công tác quốc phòng của Bộ, ngành trung ương, đia 
phương (trừ tổ chức kinh tế) thực hiện theo quy định của pháp luật về ngân 
sách nhà nước, pháp luật vê quôc phòng và quy định khác của pháp luật có 
liên quan. 

2. Nhiệm vụ chi cho công tác quốc phòng của tổ chức kinh té bao gồm: 

a) Thực hiện nhiệm vụ giáo dục quốc phòng và an ninh theo quy đinh 
của pháp luật về giáo dục quốc phòng và an ninh; 

b) Tổ chức xây dựng, huấn luyện, hoạt động của tự vệ theo quy định của 
pháp luật về Dân quân tự vệ; 
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c) Thực hiện nghĩa vụ quân sự theo quy định của pháp luật về nghĩa vụ 
quân sự; 

d) Thực hiện nhiệm vụ phòng thủ dân sự theo quy định của pháp luật về 
phòng thủ dân sự; 

đ) Thực hiện nhiệm vụ quốc phòng khác theo quy định của pháp luật về 
quốc phòng và pháp luật có liên quan. 

Điều 20. Chế độ, chính sách đối với Ban chỉ huy quân sự Bộ, ngành 
trung ương 

1. Mức phụ cấp chức vụ của Chỉ huy trưởng, Chính trị viên, Phó chỉ huy 
trưởng, Chính trị viên phó được tính và chi trả theo tháng, bằng mức lương cơ 
sở nhân với hệ số quy định cụ thể như sau: 

a) Chỉ huy trưởng, Chính trị viên Ban chỉ huy quân sự Bộ, ngành trung 
ương: 0,25. 

b) Phó chỉ huy trưởng, Chính trị viên phó Ban chỉ huy quân sự Bộ, 
ngành trung ương: 0,24. 

c) Thời gian được hưởng phụ cấp chức vụ Chỉ huy trưởng, Chính trị 
viên, Phó chỉ huy trưởng, Chính trị viên phó tính từ ngày có quyết định bổ 
nhiệm và thực hiện cho đến khi có quyết định thôi giữ chức vụ đó; trường họp 
giữ chức vụ từ 15 ngày trở lên trong tháng thì được hưởng phụ cấp cả tháng, 
giữ chức vụ dưới 15 ngày trong tháng thì được hưởng 50% phụ cấp chức vụ 
của tháng đó. 

2. Ban chỉ huy quân sự Bộ, ngành trung ương được cấp 01 số báo Quân 
đội nhân dân hằng ngày; Tạp chí quân sự, quốc phòng theo kỳ phát hành; kinh 
phí do Bộ Quốc phòng bảo đảm. 

Chương VII 
ĐIÈU KHOẢN THI HÀNH 

Điều 21. Hiêu lưc thi hành • • 
1. Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 14 tháng 02 năm 2019. 

2. Nghị định số 119/2004/NĐ-CP ngày 11 tháng 5 năm 2004 hết hiệu lực 
kể từ ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành. 

3. Bãi bỏ Điều 10, Điều 11, Điều 13; khoản 7, khoản 8 Điều 16 quy định 
về phụ cấp trách nhiệm quản lý, chỉ huy đơn vị Dân quân tự vệ đối với Chỉ 
huy trưởng, Chính trị viên, Phó chỉ huy trưởng, Chính trị viên phó Ban chỉ 
huy quân sự Bộ, ngành trung ương; khoản 2, khoản 3 Điều 24 quy định về 
chế độ báo, tạp chí cho Ban chỉ huy quân sự Bộ, ngành trung ương tại Nghị 
định số 03/2016/NĐ-CP ngày 05 tháng 01 năm 2016 của Chính phủ quy định 
chi tiết và biện pháp thi hành một số điều Luật Dân quân tự vệ. 
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Điều 22. Trách nhiêm thi hành 

Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuôc 
Chính phủ, cơ quan, tổ chức liên quan, Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh, thành 
phố trực thuộc trung ương chịu trách nhiệm thi-hành Nghị định nàỵy 

Nơi nhận: 
- Ban Bí thư Trung ưong Đảng; 
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ; 
- Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; 
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương^ 
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng; 
- Văn phòng Tổng Bí thư; 
- Văn phòng Chủ tịch nước; 
- Hội đồng dân tộc và các ủy ban của Quốc hội; 
- Văn phòng Quốc hội; 
- Tòa án nhân dân tối cao; 
- Viện kiểm sát nhân dân tối cao; 
- Kiểm toán nhà nước; 
- ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia; 
- Ngân hàng Chính sách xă hội; 
- Ngân hàng Phát triển Việt Nam; 
- ủy ban trung ương Mặt ừận Tổ quốc Việt Nam; 
- Cơ quan trung ương cùa các đoàn thể; 
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ cổng TTĐT, 
các Vụ, Cục, đon vị trực thuộc, Công báo; 

- Lưu; VT, NC (2). XH m 

CHÍNH PHỦ 
TƯỚNG 

rguyên Xuân Phúc 



KÉT Q 

Phụ lục 
e MẪU BAO CÁO 

M VỤ QUỐC PHÒNG Ở Bộ, NGÀNH, ĐỊA PHƯƠNG 
o Nghị định sổ 168/2018/NĐ-CP 

'háng 12 năm 2018 của Chính phủ) 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số; ...(2)/BC- (3) .(4), ngày thảng năm. 

BÁO CÁO 
Kết quả thực hiện nhiệm vụ quốc phòng của (1). 

phương hướng, nhiệm vụ 

Căn cứ (5) ...(l)...báo cáo kết quả như sau: 
Phần 1. Kết quả thực hiện nhiệm vụ quốc phòng 
I. Đặc điểm tình hình (6) 
II. Kết quả đạt được 
A. Ưu điểm (7) 
B. Hạn chế, khuyết điểm (8) 
c. Nguyên nhân (9) 
Đánh giá chung (10) 
Phần 2. Phương hướng nhiệm vụ quốc phòng 
I. Dự báo tình hình (11) 
II. Phương hướng nhiệm vụ (12) 
Phần 3. Kiến nghị, đề xuất (13) 

Nơi nhận: 
(14) 

Lưu: (15) 
(Kỷ tên, đóng dấu) 

(16) 

(17) 

Ghi chú: 
(1) Tên cơ quan, tổ chức báo cáo. 
(2) Số báo cáo. 
(3) Chữ viết tắt tên cơ quan, tổ chức báo cáo. 
(4) Địa danh hành chinh và ngày, tháng, năm cơ quan, tô chức ban hành báo cáo. 
(5) Căn cứ Nghị định số ... ./2018/NĐ-CP ngày / /2018 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành 
Luật Quốc phòng về công tác quốc phòng ở Bộ, ngành trung ương, địa phương và hướng dẫn của Bộ Quốc phòng. 
(6) Nêu khái quát đặc điểm tình hình liên quan trực tiếp đến kết quả thực hiện nhiệm vụ quốc phòng của cơ 
quan, tổ chức mình. 
(7) Nêu kết quả đạt được theo các nội dung quy định tại Điều 4 Nghị định này (Có số liệu chứng minh, phụ 
lục kèm theo). 
(8) Nêu hạn chế, khuyết điểm thực hiện nhiệm vụ công tác quốc phòng. 
(9) Nêu nguyên nhân ưu điểm, khuyết điểm. 
(10) Đánh giá khái quát thực hiện công tác quốc phòng. 
(11) Dự báo khái quát tình hình cua cơ quan, to chức liên quan đến thực hiện nhiệm vụ quốc phòng thời gian tới. 
(12) Nêu phương hướng, nhiệm vụ chủ yếu và giải pháp thực hiện. 
(13) Những kiến nghị, đề xuất (nếu có). 
(14) Nơi nhận báo cáo. 
(15) Nơi lưu báo cáo và chữ ký hiệu người soạn thảo, số bản báo cáo. 
(16) Chức vụ của người đứng đầu hoặc cấp phó của người đứng đầu cơ quan, tổ chức ký, ban hành báo cáo. 
(17) Họ và tên người ký. 




