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Số:05/CT-UB
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TX. Vĩnh Long, ngày 16   tháng 03 năm 2004.


CHỈ THỊ
về công tác Quốc phòng địa phương, Dân quân tự vệ và
Giáo dục quốc phòng năm 2004


Năm 2003 công tác Quốc phòng địa phương, Dân quân tự vệ và Giáo dục quốc phòng đã được triển khai và tổ chức thực hiện có hiệu quả; côngtác quản lý Nhà nước về quốc phòng được thực hiện thống nhất từ tỉnh đến cơ sở, nền quốc phòng toàn dân và thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân được tiếp tục củng cố. Kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý các hoạt động phá hoại của các thế lực thù địch, góp phần giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn trên địa bàn tỉnh.

	Tuy nhiên, việc quán triệt và triển khai tổ chức thực hiện công tác quốc phòng ở một số địa phương còn hạn chế, công tác phối hợp giữa các cơ quan chưa được thường xuyên, thiếu đồng bộ, hiệu quả chưa cao
. 
	Để thực hiện tốt và có hiệu quả công tác Quốc phòng địa phương, Dân quân tự vệ và Giáo dục quốc phòng năm 2004, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ thị.
	
1- Thực hiện tốt công tác giáo dục quốc phòng ở địa phương: 
	Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị  xã:
	- Quán triệt và triển khai thực hiện tốt các văn bản  của Đảng, Nhà nước về công tác quốc phòng địa phương năm 2004, nhằm tạo sự chuyển biến tích cực hơn về chất lượng, hiệu quả công tác .
	- Tiếp tục quán triệt và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác Giáo dục quốc phòng theo tinh thần Nghị định 15/2001/NĐ-CP ngày 01/5/2001 của Chính phủ và kế hoạch công tác của Hội đồng Giáo dục quốc phòng tỉnh, các huyện, thị xã tiến hành thành lập Hội đồng giáo dục quốc phòng cấp huyện, thị và đi vào hoạt động đạt hiệu quả .
	- Tổ chức các lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng cho cán bộ, trưởng phó phòng trực thuộc sở, ban, ngành tỉnh, trưởng phòng, ban của huyện, thị xã và cán bộ đầu ngành xã, ấp.
 	Cơ quan Quân sự tỉnh, Sở giáo dục và Đào tạo phối hợp chỉ đạo và tổ chức thực hiện tốt công tác giáo dục quốc phòng năm 2004 cho học sinh , sinh viên theo thông tư liên tịch số : 4086/ 2001/ TT- LT về giáo dục quốc phòng. Năm học 2003 – 2004 phải đạt từ 90% học sinh, sinh viên trở lên tham gia môn Giáo dục quốc phòng .
	Các cơ quan, đơn vị cử đủ số lượng và đúng thành phần để tham gia tập huấn bồi dưởng kiến thức quốc phòng tại trường quân sự quân khu  theo thư chiêu sinh.
	
2- Xây dựng tỉnh, huyện – thị thành khu vực phòng thủ  vững chắc  đáp ứng yêu cầu phòng thủ của địa phương trong mọi tình huống.
	- Tiếp tục triển khai, quán triệt và thực hiện tốt các chủ trương của Đảng và Nhà nước về công tác quốc phòng năm 2004. Gắn kế hoạch phát triển kinh tế xã hội với việc củng cố quốc phòng - an ninh , xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân từng bước vững chắc. Giải quyết tốt các khiếu kiện của công dân, kịp thời phát hiện, làm thất bại các âm mưu phá hoại của các thế lực thù địch, giữ vững ổn định chính trị tạo điều kiện thúc đẩy kinh tế phát triển.
	- Thực hiện tốt qui chế phối hợp giữa Bộ Công An và Bộ quốc phòng về thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia , trật tự an toàn xã hội theo. Tăng cường xây dựng lực lượng vũ trang địa phương; cũng cố đổi mới, nâng cao chất lượng hệ thống chính trị  ở cơ sở, gắn xây dựng khu vực phòng thủ với xây dựng cơ cở vững mạnh toàn diện.
	- Tiếp tục rà soát, bổ sung , hoàn chỉnh các quyết tâm, kế hoạch tác chiến cho phù hợp với tình hình thực tế của địa phương, sẵn sàng đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong mọi tình huống .
	- Tổ chức tổng kết 15 năm thực hiện chỉ thị 56/ CT ngày 11/ 03/ 1989 của Chủ Tịch Hội Đồng Bộ Trưởng( nay là chính phủ) về xây dựng tỉnh, thành phố thành khu vực phòng thủ  vững chắc vào quí II/2004.
	
3- Công tác xây dựng dân quân tự vệ:
	- Củng cố, kiện toàn đội ngũ cán bộ Ban chỉ huy Quân sự xã, phường, thị trấn đủ về số lượng và nâng cao về chất lượng đúng theo kế hoạch của Bộ tổnh tham mưu, Chỉ thị của BTL Quân khu và hướng dẫn của Bộ tham mưu Quân khu. 
	- Tổ chức xây dựng, củng cố lực lượng dân quân tự vệ;	duy trì tỉ lệ dân quân tự vệ đạt từ 2 – 2,5 % so dân số, lực lượng tự vệ từ 15 – 20% so tổng số cán bộ công nhân viên. 100% cơ sở đều xây dựng lực lượng tự vệ, chú ý đội tự vệ của cơ quan đầu não. Xây dựng Đại đội dân quân cơ động thường trực ở các huyện, thị xã. Mỗi huyện, thị xã chọn 2 xã - phường - thị trấn trọng điểm thường xảy ra tình hình an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội phức tạp để xây dựng đủ 01 tiểu đội dân quân cơ động, luôn phiên trực tại xã. 
	- Xây dựng, củng cố để nâng dần chất lượng của lực lượng dân quân tự vệ và dự bị động viên. chú ý công tác phát triển Đảng viên trong lực lượng này.
	- Tiếp tục củng cố và nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động ở các đơn vị điểm đã được xác định trong những năm qua, đồng thời bổ sung xây dựng xã - phường trọng điểm mới theo quyết định của Bộ Quốc Phòng và tổ chức sơ kết rút kinh nghiệm.
	- Thực hiện tốt công tác huấn luyện, diễn tập, hội thi ,hội thao. Chuẩn bị tốt cho hội thao Dân quân tự vệ cấp quân khu và Đại hội thể dục thể thao quốc phòng lần thứ V / 2004 đạt kết quả cao.

	 - Bảo đảm tốt hậu cần , kỹ thuật , ngân sách cho công tác quốc phòng địa phương. Tổ chức tốt việc thu, chi và quản lý quỹ an ninh quốc phòng đúng nguyên tắc tài chính nhằm tạo điều kiện cho lực lượng dân quân tự vệ hoạt động và phát triển.
	
- Thực hiện tốt các chế độ, chính sách hiện hành đối với lực lượng dân quân tự vệ. 
	
	Giao Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh xây dựng kế hoạch một cách cụ thể đối với công tác Quốc phòng địa phương, Dân quân tự vệ và Giáo dục quốc phòng năm 2004, chịu trách nhiệm triển khai, hướng dẫn và kiểm tra việc thực hiện của các địa phương, đơn vị trong tỉnh. Định kỳ hàng quý báo cáo kết quả thực hiện cùng những thuận lợi , khó khăn về UBND tỉnh để có ý kiến chỉ đạo./.

Nơi nhận:                                                  
- Thường trực Tỉnh ủy(báo cáo);                                              
- CT, các PCT.UBT;
- Các sở, ban ngành ,  tỉnh;
- Các cơ quan TW đóng trên địa bàn tỉnh;
- Các Doanh nghiệp Nhà nước.
- UBND huyện, thị xã;
- Lãnh đạo VP.UBT;
- Các khối NC
- Lưu: 2.01.02
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