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ỦY BAN NHÂN DÂN              CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
 TỈNH VĨNH LONG                               Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
          ----------
Số: 04/2003/CT-UB.             TX. Vĩnh Long, ngày  02 tháng 3 năm 2003

CHỈ THỊ CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
Về việc thực hiện một số mặt công tác Quốc phòng địa phương,
Dân quân tự vệ - Giáo dục quốc phòng năm 2003.

	Năm 2002, thực hiện chỉ thị số 07/CT-UB ngày 01/4/2002 của Ủy ban nhân dân tỉnh, về việc thực hiện một số mặt công tác Quốc phòng địa phương - Dân quân tự vệ - Giáo dục quốc phòng. Nhìn chung Thủ trưởng các Sở, Ban ngành tỉnh và huyện - thị triển khai tổ chức thực hiện đạt hiệu quả khá tốt, tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm. Củng cố và tăng cường thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý các hoạt động phá hoại của các thế lực thù địch, đồng thời thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về quốc phòng góp phần giữ vững an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội trên địa bàn của tỉnh.
	Tuy nhiên, việc quán triệt và tổ chức thực hiện công tác quốc phòng địa phương một số nơi còn hạn chế, công tác phối hợp giữa các cơ quan chưa được thường xuyên, thiếu đồng bộ. Từ đó, một số mặt chuyển biến còn chậm, hiệu quả thấp.
	Trên cơ sở thực hiện chỉ thị số: 07/CT-TL ngày 9/01/2003 của Tư lệnh Quân khu về một số mặt công tác quốc phòng địa phương năm 2003 và nhằm chỉ đạo thực hiện thống nhất, đồng bộ trong toàn tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ thị :
	1/- Triển khai tổ chức thực hiện các văn bản chỉ đạo về công tác quốc phòng địa phương:
	a/- Tiếp tục quán triệt, thực hiện Nghị định 19/CP ngày 12/3/1994 của Chính phủ, về công tác quốc phòng ở các cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và các địa phương, tổ chức thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về quốc phòng từ địa phương đến cơ sở xã, phường, thị trấn, cơ sở tự vệ.
	b/- Quán triệt, triển khai thực hiện chỉ thị 16/CT.TW ngày 05/10/2002 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với lực lượng DQTV và lực lượng DBĐV trong tình hình mới.
	c/- Tiếp tục quán triệt và thực hiện tốt chỉ thị 62/CT-TW của Bộ Chính trị và Nghị định 15/2001/NĐ-CP của Chính phủ ngày 01/5/2001 và Thông tư liên tịch số: 4086/2001/TTLT về giáo dục Quốc phòng.
	
2/- Công tác giáo dục Quốc phòng:
	- Năm 2003, BCH.QS tỉnh kết hợp chặt chẽ với Sở, Ban ngành và địa phương tổ chức 05 lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng cho cán bộ, trưởng, phó phòng Sở, Ban ngành tỉnh, Trưởng ban, ngành huyện - thị, Chủ tịch, Bí thư và Chỉ huy trưởng quân sự xã - phường - thị trấn theo chỉ thị Quân khu.
	- Giám đốc Sở Giáo dục - Đào tạo có trách nhiệm kiểm tra các trường cao đẳng, đại học, trung học chuyên nghiệp và trung học phổ thông việc tổ chức thực hiện công tác giáo dục quốc phòng trong hệ thống trường học theo thông tư liên tịch số: 4086/2001/TTLT.BQP - BGD.ĐT - BLĐTB.XH và Bộ Tài chính, về hướng dẫn thực hiện nghị định 15/2001/NĐ-CP của Chính phủ về giáo dục Quốc phòng. Tập trung nâng cao chất lượng GDQP trong các trường năm học 2002 - 2003 GDDQ phải đạt từ 90% HS - SV trở lên.
	- Giao Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện - thị chỉ đạo trung tâm giáo dục chính trị cấp huyện tổ chức bồi dưỡng kiến thức quốc phòng cho cán bộ đầu ngành xã, ấp, cán bộ CNVC cơ quan trong huyện - thị.
	Ngoài ra các cơ quan đơn vị sẳn sàng tham gia tập huấn bồi dưỡng kiến thức quốc phòng tại trường quân sự Quân khu đủ số lượng, đúng thành phần theo chiêu sinh.
	3/- Công tác Dân quân tự vệ:
	a/- Kiện toàn đội ngũ cán bộ:
	BCH.QS xã - phường được cơ cấu đủ 03 đ/c, gồm Chỉ huy trưởng, Chính trị viên, Phó chỉ huy trưởng. Đối với những xã - phường trọng điểm do BCH.QS tỉnh xác định sẽ được bố trí thêm 01 đ/c Phó chỉ huy trưởng chuyên trách. Giao BCH.QS tỉnh có kế hoạch tuyển chọn những đồng chí trẻ, khỏe, là Đảng viên, Đoàn viên ưu tú có điều kiện để đảm nhiệm lâu dài, đào tạo Chỉ huy trưởng xã, phường, thị trấn vào cuối quí I/ 2003 theo công văn số: 2080/UB ngày 02/12/2002 của UBND tỉnh.
	- BCH tự vệ cơ sở: 03 đ/c (dưới BCH là cán bộ c, b) tổ chức biên chế theo chỉ thị số: 07/CT-UB ngày 01/4/2002.
	b/- Tổ chức xây dựng lực lượng:
	- Xây dựng về chất lượng: Tuyển chọn người kết nạp vào DQTV lý lịch phải rõ ràng, phẩm chất đạo đức tốt, chấp hành và thực hiện đúng chủ trương chính sách của Đảng và pháp luật của nhà nước, không có tiền án tiền sự, cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương, Thủ trưởng cơ quan đơn vị phải quan tâm công tác phát triển Đảng trong lực lượng DQTV phấn đấu trong năm 2003 tỷ lệ Đảng viên đạt: 8 - 10% với tổng lực lượng DQTV. Chú ý tập trung phát triển Đảng trong lực lượng dân quân xã, phường, thị trấn. Duy trì chất lượng hoạt động của chi bộ an ninh - quốc phòng, những nơi có điều kiện tách ra thành chi bộ quân sự. Kiên quyết đến quí I/2004, 100% xã, phường, thị trấn điều thành lập chi bộ Quân sự nhằm tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với lực lượng DQTV ở cơ sở. Đồng thời phát triển Đoàn viên trong lực lượng dân quân tự phấn đấu đạt từ 20 - 25% so tổng số DQTV.
	- Về số lượng: Duy trì tỷ lệ Dân quân tự vệ đạt từ 2 - 2,5% so dân số. Lực lượng tự vệ đạt từ 15 - 20% so với tổng số cán bộ công nhân viên, 100% cơ sở đều xây dựng tự vệ, xây dựng hoàn chỉnh 2 Tiểu đội bảo vệ cơ quan Huyện ủy và Ủy ban nhân dân huyện. Dân quân binh chủng từ 1,5 - 2% so tổng số DQTV. Riêng dân quân phòng không đạt từ 4 - 6%.
	- Về tổ chức	 biên chế: Thực hiện theo chỉ thị 07/CT-UBT ngày 01/4/2002 của UBND tỉnh.
	- Về xây dựng điểm: Tiếp tục củng cố nâng cao chất lượng về mọi mặt đối với các đơn vị điểm như: phường 1, xã Trường An, Đài phát thanh truyền hình Vĩnh Long, thị trấn Cái Vồn - huyện Bình Minh và xây dựng dân quân vùng dân tộc tôn giáo: phường 2 - TXVL, xã Loan Mỹ - Tam Bình, xã Tân Lược - Bình Minh đồng thời sơ kết rút kinh nghiệm.
	- Về trang bị: 30 khẩu súng cho 01 xã, 03 khẩu cho 01 Tiểu tự vệ cơ quan Huyện ủy và UBND huyện, ấp trọng điểm 2 - 3 khẩu do BCH.QS tỉnh xác định 100% xã, phường, thị trấn có tủ súng (giao BCH.QS tỉnh hướng dẫn cụ thể).
	c/- Công tác huấn luyện diễn tập:
	- Tổ chức huấn luyện cho lực lượng DQTV theo chương trình 4 năm của Bộ Quốc phòng, cán bộ các cấp mới bổ nhiệm 100% phải được đào tạo, bồi dưỡng theo phân cấp; Tỷ lệ chung cho DQTV đạt 80 - 85% trong đó: DQ cơ động, Dân quân chiến sĩ mới 100% cho cơ quan quân sự huyện huấn luyện, DQ binh chủng chiến đấu huấn luyện 100%. Dân quân tại chỗ, dân quân binh chủng phục vụ chiến đấu huấn luyện từ 50 - 60%; Tự vệ cơ quan huấn luyện 70 - 80%, diễn tập 20 - 25% xã chú trọng diễn tập phương án A4 có thực binh phòng tránh sơ tán BCH.QS tỉnh có hướng dẫn cho huyện - thị tổ chức huấn luyện, diễn tập theo chỉ lệnh huấn luyện của Tư lệnh Quân khu đạt kết quả tốt.
	4/- Thực hiện chế độ chính sách:
	- Thực hiện chế độ chính sách theo điều 28 pháp lệnh về DQTV và Nghị định số 46/2000/NĐ-CP của Chính phủ, về việc sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 35/CP của Chính phủ. Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh kết hợp chặt chẽ với Công an tỉnh, Sở Tài chính vật giá, Sở Tư pháp và các cơ quan chức năng làm tham mưu giúp Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh ra nghị quyết xây dựng quỹ Quốc phòng - an ninh vào quí IV/2003.
	Giao BCH.QS tỉnh chịu trách nhiệm triển khai hướng dẫn và tổ chức kiểm tra việc thực hiện chỉ thị này. Quá trình thực hiện báo cáo kết quả thuận lợi khó khăn về Ủy ban nhân dân tỉnh để có ý kiến chỉ đạo.
	
Nơi nhận:					         TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
- TT.TU&HĐND tỉnh (thay b/c).                                                         CHỦ TỊCH
- CT, PCT UBT;
- Các Sở, Ban, ngành, DN cấp tỉnh.
- Các ngành TW ở tỉnh;
- UBND huyện - thị xã.                                                                           Đã Ký
- BLĐ.VP.UBT.
- NC .
- Lưu 2.01.02                                                                          TRƯƠNG VĂN SÁU
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