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UỶ BAN NHÂN DÂN             CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
 TỈNH VĨNH LONG	                    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
    -----------------
Số: 11   /2003/CT-UB            TX. Vĩnh Long, ngày  22 tháng  4  năm 2003.

CHỈ THỊ CỦA CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
Về việc tổ chức, thực hành diễn tập (luyện tâp) 
năm 2003 trong khu vực phòng thủ tỉnh.

	Thực hiện nghị quyết của Đảng ủy Quân khu 9, ý kiến chỉ đạo của Bộ công an, về việc lãnh đạo tổ chức thực hành diễn tập trong khu vực phòng thủ tỉnh năm 2003 và nghị quyết của Tỉnh ủy về nhiệm vụ Quốc phòng - An ninh năm 2003.
	Để nâng cao và phát huy cơ chế lãnh đạo của cấp ủy đảng, sự điều hành quản lý của chính quyền các cấp và vai trò tham mưu của Quân sự, công an, các đơn vị, tổ chức và các cơ quan đoàn thể có liên quan trong xử lý các tình huống chống chiến lược "DBHB- BLLĐ" phòng tránh, đánh trả địch tập kích hỏa lực đường không, chống chiến tranh xâm lược và phòng chống thiên tai.
	Thông qua diễn tập làm cơ sở cho việc kiện toàn bổ sung và xây dựng ngày càng hoàn thiện các loại văn kiện, phương án sát thực tế tình huống có thể xảy ra. Chủ tịch UBND tỉnh chỉ thị:
	1. Giao Tỉnh đội trưởng BCHQS tỉnh, Giám đốc Công an tỉnh, Chánh Văn phòng UBND tỉnh phối hợp cùng các Sở, Ban ngành chức năng có liên quan của tỉnh tham mưu UBND tỉnh quyết định thành lập Ban chỉ đạo diễn tập tỉnh. 
	2. Giao cơ quan Quân sự chủ trì nội dung diễn tập phương án A và A4; Cơ quan công an phương án A2, thường trực ban phòng chống lụt bão tỉnh (Sở Nông nghiệp & Phát triển nông thôn) phương án phòng chống lụt bão cho các đơn vị diễn tập.
	3. Giao Chủ tịch UBND huyện Bình Minh, chỉ đạo tổ chức thực hành diễn tập Vận hành cơ chế cấp huyện theo tình huống A2, A4. Chủ tịch UBND huyện Trà Ôn lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức diễn tập vận hành cơ chế cấp huyện theo phương án phòng chống lụt bão, triều cường lốc xoáy.
	4. Giao Chủ tịch UBND các huyện -  thị  thành lập Ban chỉ đạo tại địa phương mình quản lý, chỉ đạo diễn tập VHCC theo tình huống A2, A4; phòng chống lụt bão ( 30% cấp xã-phường) và phối hợp với cơ quan quân sự chỉ đạo tổ chức luyện tập (diễn tập), chỉ huy cơ quan quân sự huyện Vũng Liêm, Mang Thít, Long Hồ, Tam Bình, TXVL, e890 có huy động lực lượng DBĐV.
	5. Thời gian thực hành diễn tập (luyện tập) các cấp trong quí II đến quí IV/2003, trong đó huyện Bình Minh trong tháng 7/2003 và huyện Trà Ôn tháng 8/2003.
	6. Ban chỉ đạo diễn tập các cấp chịu trách nhiệm hướng dẫn, thông qua nội dung văn kiện đúng theo ý định chỉ đạo, dự trù kinh phí, chỉ định thành lập cơ quan giúp việc phục vụ diễn tập các cấp. Sau diễn tập báo cáo kết quả về Ban chỉ đạo diễn tập của tỉnh (qua cơ quan thường trực của Ban chỉ đạo để kịp thời rút kinh nghiệm).
	Trong quá trình thực hiện báo cáo thuận lợi, khó khăn cho UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo./.
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