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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: 18  /CT.UB.            		  TX.Vĩnh Long, ngày 08 tháng  10  năm 2004

CHỈ THỊ
V/v tổ chức tổng kết Chỉ thị 10/2004/CT-TTg ngày 24/3/2004 
của Thủ tướng Chính phủ về Tổng kết 15 năm thực hiện 
Nghị quyết 02/BCT của Bộ Chính trị và Chỉ thị 56/CT của 
Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng về xây dựng tỉnh, thành phố 
trực thuộc Trung ương thành khu vực phòng thủ vững chắc.

	 Quán triệt Chỉ thị 10/2004/CT-TTg ngày 24/3/2004 của Thủ tướng Chính phủ về Tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết 02/BCT của Bộ Chính trị và Chỉ thị 56/CT ngày 11/3/1989 của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng (nay là Thủ tướng Chính phủ) về xây dựng tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thành khu vực phòng thủ vững chắc. Ngày 10/9/2004, UBND tỉnh đã tổ chức Hội nghị tổng kết 12 năm thực hiện việc xây dựng tỉnh Vĩnh Long thành khu vực phòng thủ vững chắc đúng nội dung, thời gian quy định theo Chỉ thị của Thủ tường Chính phủ, hướng dẫn của Bộ Quốc phòng và Quân khu.
Qua nội dung tổng kết, các ngành, các cấp và các huyện, thị đều thống nhất cao. Tuy nhiên, để tiếp tục quán triệt thực hiện Nghị quyết 02/BCT của Bộ Chính trị và Chỉ thị 56/CT của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng, Chủ tịch UBND Chỉ thị: 
1- Ban Chỉ đạo tổng kết của tỉnh cần bổ sung những ý kiến đóng góp của các ngành, các cấp và huyện, thị. Đặc biệt là bổ sung đầy đủ ý kiến chỉ đạo của quân khu. 
Để tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết 02 của Bộ Chính trị và Chỉ thị 56/CT của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng về xây dựng tỉnh, thành phố trực thuộc TW thành khu vực phòng thủ vững chắc cần phải kết hợp với việc quán triệt và tổ chức thực hiện Chỉ thị 12/CT/TW của Bộ chính trị về bảo vệ tình hình AN-QP vùng Tây Nam Bộ và Nghị quyết của Ban chấp hành TW 8, khóa 9 về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.
2- UBND các huyện, thị và xã, phường, thị trấn (gọi tắt là UBND huyện, xã) nhanh chóng tổ chức thành lập Ban Chỉ đạo tổng kết khu vực phòng thủ giúp UBND huyện tổ chức Hội nghị tổng kết ở cấp mình.

. Căn cứ vào nội dung Chỉ thị 56/CT, hướng dẫn của Bộ Quốc phòng, Quân khu và của BCH.QS tỉnh, UBND huyện, xã chỉ đạo BCĐ tổng kết chuẩn bị báo cáo đánh giá đúng kết quả, nguyên nhân những công việc đã làm được và những tồn tại thiếu sót trong lãnh chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ xây dựng khu vực phòng thủ ở từng cấp.

. Trong công tác chuẩn bị tổng kết phải có sự lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ của cấp ủy, chính quyền và phát huy vai trò tham mưu của cơ quan quân sự phối hợp các ban, ngành chức năng để tổ chức đạt chất lượng cao.
. Việc tổ chức Hội nghị tổng kết phải mang ý nghĩa thiết thực, vừa nâng cao ý thức trách nhiệm, vừa động viên các cấp, các ngành và tòan dân chăm lo xây dựng, củng cố quốc phòng, an ninh trong tình hình mới.

3- Qua Tổng kết, UBND các huyện, xã chỉ đạo BCH.QS và các ngành chức năng có liên quan xây dựng các giải pháp cụ thể, đồng thời cũng đề xuất những cơ chế, chính sách phù hợp để UBND tỉnh có chủ trương đúng đắn, nhằm nâng cao chất lượng và đạt hiệu quả cao trong xây dựng khu vực phòng thủ của UBND các cấp, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết 8, BCHTW khóa 9 về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

4- BCH.QS tỉnh chịu trách nhiệm hướng dẫn chính quyền địa phương về nội dung tổ chức hội nghị theo tinh thần Chỉ thị 56/CT của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng.
	
5- Thời gian tổ chức Hội nghị tổng kết đối với cấp huyện, thị hòan thành trong tháng 10/2004 và cấp xã, phường, thị trấn hòan thành trong tháng 11/2004 và tổng hợp kết quả hội nghị tổng kết hợp báo cáo kết quả về UBND tỉnh qua cơ quan trường trực (BCH.QS tỉnh) theo quy định.

Trong quá trình thực hiện báo cáo thuận lợi, khó khăn cho UBND tỉnh để tiếp tục chỉ đạo.
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