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Hà Nội, ngày     tháng  01  năm 2023 

 

KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG 

Thực hiện Nghị quyết số 22-NQ/TW, ngày 30/8/2022 của Bộ Chính trị về 

phòng thủ dân sự đến năm 2030 và những năm tiếp theo 

------- 

Thực hiện Nghị quyết số 22-NQ/TW, ngày 30/8/2022 của Bộ Chính trị và Kế 

hoạch số 67-KH/ĐUK ngày 14/12/2022 của Đảng ủy Khối thực hiện Nghị quyết số 

22-NQ/TW về phòng thủ dân sự đến năm 2030 và những năm tiếp theo (sau đây viết 

tắt là Nghị quyết số 22), Ban Chấp hành Đảng bộ Tổng công ty Đường sắt Việt Nam 

xây dựng Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Giúp cán bộ, đảng viên, người lao động nắm được nội dung cốt lõi Nghị 

quyết số 22; nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của cả hệ thống chính trị trong 

thực hiện nhiệm vụ phòng thủ dân sự trong tình hình mới. 

2. Các cấp ủy, lãnh đạo doanh nghiệp, cơ quan, đơn vị trong toàn Đảng bộ 

Tổng công ty Đường sắt Việt Nam (Đảng bộ Tổng công ty), nhất là người đứng đầu 

cấp ủy xác định rõ mục tiêu, nhiệm vụ, phương pháp triển khai thực hiện công tác 

phòng thủ dân sự; chỉ đạo phối hợp chặt chẽ với các lực lượng tại chỗ, chính quyền 

địa phương; phát huy vai trò của các tổ chức chính trị - xã hội trong xây dựng các 

phương án ứng phó kịp thời, khẩn trương với những tình huống khi xảy ra chiến 

tranh, thảm họa, sự cố, thiên tai, dịch bệnh; bảo vệ và hạn chế thấp nhất thiệt hại 

về người và tài sản của doanh nghiệp, cơ quan, đơn vị; ổn định hoạt động sản xuất 

kinh doanh, góp phần phát triển nền kinh tế quốc dân gắn với bảo đảm an ninh, 

quốc phòng. 

3. Việc tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết 22 phải chủ động, kịp thời, 

được chuẩn bị từ sớm, từ xa trước khi xảy ra chiến tranh, thảm họa, sự cố, thiên tai, 

dịch bệnh. Công tác phòng thủ dân sự tại doanh nghiệp, cơ quan, đơn vị lấy lực 

lượng tự vệ và đội xung kích làm nòng cốt; vận động cán bộ, đảng viên, người lao 

động tham gia rộng rãi, hiệu quả. 

II. NỘI DUNG 

1. Nâng cao năng lực lãnh đạo của cấp ủy, tổ chức đảng, lãnh đạo doanh 

nghiệp, đơn vị phát huy vai trò của tổ chức chính trị - xã hội và sự tham gia 

của cán bộ, đảng viên, người lao động trong toàn Đảng bộ Tổng công ty trong 

việc phối hợp với địa phương xây dựng phòng thủ dân sự: 

- Các cấp ủy đảng lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt, tuyên truyền sâu rộng Nghị 

quyết 22 đến cán bộ, đảng viên, người lao động trong toàn Đảng bộ Tổng công ty 
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nhằm tạo sự thống nhất về nhận thức và hành động triển khai thực hiện Nghị quyết, 

giúp cán bộ, đảng viên, người lao động nhận thức rõ hơn nhiệm vụ phòng thủ dân 

sự là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên của cấp ủy, lãnh đạo doanh nghiệp, cơ 

quan, đơn vị nhất là người đứng đầu; trách nhiệm, nghĩa vụ của cán bộ, đảng viên, 

người lao động trong Đảng bộ Tổng công ty (Nhiệm vụ thực hiện: Thường xuyên).  

- Các cấp ủy, tổ chức đảng tăng cường đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng 

cao sức chiến đấu của tổ chức đảng, quản lý của doanh nghiệp về công tác phòng 

thủ dân sự. Cấp ủy, tổ chức đảng chỉ đạo thực hiện Nghị quyết 22 phù hợp với điều 

kiện thực tiễn của doanh nghiệp, cơ quan, đơn vị. Người đứng đầu cấp ủy là lãnh 

đạo, chỉ đạo cao nhất, toàn diện trong xây dựng kế hoạch hoạt động phòng thủ dân 

sự; người đứng đầu doanh nghiệp, cơ quan, đơn vị và tổ chức chính trị - xã hội lãnh 

đạo, chỉ đạo cụ thể hóa, triển khai tổ chức thực hiện ở cấp mình. Xây dựng phương 

án chuẩn bị bố trí, sử dụng hiệu quả các nguồn lực, lực lượng, vật tư, phương tiện 

để thực hiện và sẵn sàng phối hợp với các lực lượng địa phương khi có tình huống 

xảy ra; tăng cường kiểm tra, giám sát, thanh tra trong tổ chức, thực hiện phòng thủ 

dân sự (Nhiệm vụ thực hiện: Hằng năm). 

2. Nâng cao nhận thức, kiến thức, kỹ năng, xác định trách nhiệm, nghĩa 

vụ của các lực lượng tại chỗ và cán bộ, đảng viên, người lao động trong thực 

hiện phòng thủ dân sự: 

- Các cấp ủy, tổ chức đảng cần chú trọng đổi mới nội dung, hình thức, thông 

tin, tuyên truyền nâng cao nhận thức về vai trò, vị trí, tầm quan trọng của phòng thủ 

dân sự trong doanh nghiệp, cơ quan, đơn vị; xác định trách nhiệm, nghĩa vụ của các 

lực lượng tại chỗ và cán bộ, đảng viên, người lao động trong thực hiện nhiệm vụ phòng 

thủ dân sự. Quan tâm nâng cao kiến thức về phòng thủ dân sự cho đội ngũ cán bộ làm 

nhiệm vụ thông tin tuyên truyền (Nhiệm vụ thực hiện: Thường xuyên). 

- Các cấp ủy đảng trong Đảng bộ Tổng công ty, chỉ đạo doanh nghiệp, cơ 

quan, đơn vị chủ động phối hợp với cơ quan liên ngành, chính quyền địa phương, 

các lực lượng tại chỗ trong triển khai thực hiện phòng thủ dân sự; duy trì tham gia 

hiệu quả các chương trình đào tạo, huấn luyện, diễn tập; bảo quản, quản lý, khai 

thác các công trình kho bãi, nhà xưởng, xí nghiệp, trụ sở doanh nghiệp, cơ quan, 

đơn vị (Nhiệm vụ thực hiện: Thường xuyên). 

- Tích cực lãnh đạo, chỉ đạo chủ động phòng ngừa, đấu tranh, làm thất bại 

âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động, phần tử xấu lợi 

dụng thảm họa, sự cố, thiên tai, dịch bệnh để xuyên tạc, kích động gây mất an ninh, 

trật tự, cản trở doanh nghiệp, đơn vị thực hiện nhiệm vụ chính trị, sản xuất kinh 

doanh; chống phá chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước trong công tác phòng 

thủ dân sự (Nhiệm vụ thực hiện: Thường xuyên). 

3. Xây dựng kế hoạch, triển khai phòng thủ dân sự phải kết hợp chặt 

chẽ với chiến lược, kế hoạch sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp: 

- Các cấp ủy, tổ chức đảng lãnh đạo doanh nghiệp, cơ quan, đơn vị kịp thời 

kiện toàn Ban chỉ huy Quân sự, lực lượng tự vệ, lực lượng xung kích; xây dựng kế 
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hoạch phòng thủ dân sự, kết hợp chặt chẽ việc thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh 

doanh và nhiệm vụ quốc phòng an ninh, nhất là những đơn vị làm công tác vận tải, 

các Chi nhánh Xí nghiệp Đầu máy, Chi nhánh khai thác đường sắt (Nhiệm vụ thực 

hiện: Thường xuyên). 

- Công tác phòng thủ dân sự phải gắn với kế hoạch, chiến lược đầu tư phát 

triển ngắn hạn, trung hạn của doanh nghiệp; trong đầu tư các công trình, dự án phải 

chú trọng đến tính lưỡng dụng của các công trình, triển khai thực hiện chặt chẽ 

đúng quy trình, quy định được thẩm định của các cơ quan chức năng và đúng với 

quan điểm phát triển kinh tế - xã hội gắn với quốc phòng, an ninh (Nhiệm vụ thực 

hiện: Thường xuyên). 

4. Đẩy mạnh nghiên cứu, chuyển giao, ứng dụng thành tựu khoa học công 

nghệ, ứng phó khắc phục hậu quả chiến tranh, thảm họa, sự cố, thiên tai, dịch bệnh: 

- Các cấp ủy, tổ chức đảng lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh thực hiện chuyển đổi 

số tại doanh nghiệp, đơn vị trong toàn Tổng công ty theo Nghị quyết số 02-

NQ/ĐUK, ngày 07/6/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối gắn chiến lược phát 

triển kinh doanh của doanh nghiệp và bảo đảm quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn 

xã hội (Nhiệm vụ thực hiện: Thường xuyên). 

- Đẩy mạnh sử dụng vật liệu mới trong xây dựng công trình hạ tầng, công 

trình phòng, chống thiên tai. Ưu tiên áp dụng các sáng kiến nghiên cứu, thiết kế, 

chế tạo, cải tiến máy móc, cơ sở hạ tầng, trang thiết bị nhà máy, nhà xưởng, nhà 

ga, công trình giao thông đường sắt phù hợp với công tác ứng phó khắc phục hậu 

quả chiến tranh, thảm họa, sự cố... (Nhiệm vụ thực hiện: Thường xuyên). 

5. Sử dụng hiệu quả các nguồn lực để phòng chống, khắc phục hậu quả 

chiến tranh, thảm họa, sự cố, thiên tai, dịch bệnh; chú trọng xây dựng lực 

lượng và tăng cường huấn luyện, diễn tập, nâng cao trình độ, năng lực thực 

hiện nhiệm vụ phòng thủ dân sự: 

- Thường xuyên cập nhật các cơ chế chính sách của Nhà nước để kịp thời rà 

soát, điều chỉnh nguồn lực phục vụ công tác phòng thủ dân sự tại doanh nghiệp, cơ 

quan, đơn vị. Quản lý, sử dụng hợp lý, minh bạch các nguồn lực trong phòng ngừa 

hậu quả chiến tranh, thảm họa, sự cố, thiên tai, dịch bệnh (Nhiệm vụ thực hiện: 

Thường xuyên). 

- Sẵn sàng huy động các nguồn lực tài chính, nhân lực, vật lực sẵn có từ 

doanh nghiệp, cơ quan, đơn vị hỗ trợ các hoạt động phòng thủ dân sự khi có tình 

huống xảy ra, bảo đảm chặt chẽ, đúng quy định và không để xẩy ra thất thoát, lãng 

phí (Nhiệm vụ thực hiện: Khi có yêu cầu). 

- Xây dựng lực lượng tự vệ vững mạnh, mô hình đội xung kích ở cơ sở, phát 

huy tính tự chủ, tự lực để xử lý kịp thời, linh hoạt các tình huống phòng, chống, 

khắc phục hậu quả chiến tranh, thảm họa, sự cố, thiên tai, dịch bệnh,... (Nhiệm vụ 

thực hiện: Thường xuyên). 

- Xây dựng kế hoạch tổ chức học tập nâng cao kiến thức an ninh quốc phòng 
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cho các đối tượng theo quy định; phối hợp với địa phương tổ chức và tham gia các 

lớp tập huấn, huấn luyện về phòng thủ dân sự cho các lực lượng tại chỗ sát với tình 

hình thực tế của doanh nghiệp, cơ quan, đơn vị. Tạo điều kiện tốt nhất để cán bộ, 

đảng viên, người lao động được phân công tham gia hiệu quả lực lượng tự vệ, đội 

xung kích ở cơ sở tham gia các lớp huấn luyện, tập huấn về nghiệp vụ phòng thủ 

dân sự khi có kế hoạch. Tăng cường tổ chức, tham gia diễn tập, chú trọng diễn tập 

ứng phó rủi ro nguy cơ cao và mức độ ảnh hưởng lớn tại doanh nghiệp, cơ quan, 

đơn vị; lựa chọn hình thức diễn tập phù hợp để huy động đông đảo cán bộ, đảng 

viên, người lao động tham gia (Nhiệm vụ thực hiện: Hằng năm). 

6. Tiến hành sơ kết, tổng kết thực tiễn: 

- Cấp ủy các cấp lãnh đạo, chỉ đạo các doanh nghiệp, cơ quan, đơn vị và các 

tổ chức chính trị - xã hội đánh giá, rút kinh nghiệm về công tác phòng thủ dân sự, 

gắn với sơ kết, tổng kết các mặt công tác của đơn vị mình (Nhiệm vụ thực hiện: 

Hằng năm). 

- Định kỳ 5 năm thực hiện sơ kết, 10 năm thực hiện tổng kết việc thực hiện 

Nghị quyết 22 (Nhiệm vụ thực hiện: Theo yêu cầu của Đảng ủy cấp trên). 

- Sau quá trình xử lý, khắc phục thảm họa, sự cố, thiên tai, dịch bệnh phải tổ 

chức đánh giá kết quả thực hiện, rút kinh nghiệm thực tiễn trong quá trình thực hiện 

nhiệm vụ (Nhiệm vụ thực hiện: Khi có yêu cầu thực tế). 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Đảng ủy Tổng công ty ĐSVN: 

- Giao Ban Tuyên giáo – Truyền thông chủ trì, phối hợp với Văn phòng Tổng 

công ty tham mưu thực hiện các nội dung tuyên truyền, phổ biến, quán triệt Nghị 

quyết đến các cấp ủy đảng, chi bộ, đảng viên và người lao động.  

Theo dõi, đôn đốc việc thực hiện Kế hoạch này, định kỳ báo cáo kết quả thực 

hiện theo quy định. 

- Giao Ban An ninh – An toàn GTĐS Tổng công ty làm thường trực tham 

mưu về công tác An ninh quốc phòng, xây dựng Hướng dẫn của Tổng công ty về 

công tác phòng thủ dân sự, đôn đốc các doanh nghiệp, cơ quan, đơn vị trong toàn 

Tổng công ty thực hiện công tác phòng thủ dân sự theo quy định.  

Phối hợp với Văn phòng Tổng công ty tham mưu việc tổ chức sơ kết, tổng 

kết thực hiện kế hoạch này theo định kỳ 5 năm/lần. 

2. Các đảng ủy trực thuộc: 

- Bí thư Đảng ủy trực thuộc lãnh đạo các doanh nghiệp, cơ quan, đơn vị trực 

thuộc, chỉ đạo việc tổ chức nghiên cứu, quán triệt, triển khai Nghị quyết số 22 và 

xây dựng Kế hoạch của đơn vị sát với Kế hoạch hành động của Đảng ủy Tổng công 

ty sao cho phù hợp với điều kiện thực tế tại đơn vị. 

- Các cấp ủy, tổ chức đảng trong toàn Đảng bộ Tổng công ty xây dựng Kế 

hoạch thực hiện Nghị quyết số 22 của đơn vị sao cho phù hợp với tình hình thực tế 
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và đặc thù của đơn vị (Xong trong tháng 01/2023 và báo cáo về Đảng ủy Tổng công 

ty - qua Ban TGTT Tổng công ty trước ngày 02/02/2023).  

- Cụ thể hóa các nội dung của kế hoạch này vào kế hoạch công tác hàng năm 

của đơn vị; thường xuyên kiểm tra, giám sát; kiểm điểm đánh giá việc tổ chức thực 

hiện (Thực hiện thường xuyên, bắt đầu từ năm 2023). 

- Các đảng ủy trực thuộc lãnh đạo, chỉ đạo doanh nghiệp, cơ quan, đơn vị 

phối hợp với địa phương xây dựng kế hoạch phòng thủ dân sự hàng năm, tổ chức 

triển khai thực hiện sát với tình hình thực tế của doanh nghiệp, cơ quan, đơn vị. 

3. Tổ chức Công đoàn ĐSVN, Đoàn Thanh niên Tổng công ty:  

Tổ chức triển khai, đẩy mạnh công tác thông tin, truyên truyền, vận động 

đoàn viên của tổ chức mình tích cực tham gia các hoạt động phòng thủ dân sự của 

đơn vị, doanh nghiệp và địa phương nơi đơn vị đóng trụ sở làm việc. 

 Các đảng ủy trực thuộc, các Ban tham mưu Tổng công ty, tổ chức Công đoàn 

ĐSVN, Đoàn Thanh niên Tổng công ty ĐSVN tổ chức quán triệt và thực hiện 

nghiêm túc Kế hoạch này./. 

Nơi nhận: 
- Đảng ủy Khối DNTW (b/c); 

- Các đ/c UVBCH Đảng bộ TCT; 

- HĐTV, Ban TGĐ TCT; 

- Công đoàn ĐSVN, Đoàn TN TCT; 

- VP và các Ban TCT; 

- Các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc; 

- Lưu: VP, TGTT. 

T/M BAN CHẤP HÀNH 

PHÓ BÍ THƯ 

 

 

 

 

 

Lương Văn Nghĩa 
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