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CHỈ THỊ
Về công tác quốc phòng ñịa phương năm 2011
_____________
Năm 2010, trong bối cảnh tình hình an ninh thế giới, khu vực có nhiều diễn
biến phức tạp; khủng hoảng tài chính thế giới, kinh tế suy giảm trên diện rộng; các
thế lực thù ñịch vẫn ñẩy mạnh chiến lược “Diễn biến hòa bình”, chống phá sự nghiệp
xây dựng chủ nghĩa xã hội của nhân dân ta. Trước tình hình trên, chính quyền và các
ban, ngành, ñoàn thể ñã phát huy vai trò lãnh ñạo, quản lý, ñiều hành nên ñã thực
hiện tốt và triển khai có hiệu quả công tác quốc phòng ở ñịa phương gắn với xây
dựng cơ sở vững mạnh toàn diện ñể ñáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ quốc phòng-an ninh
trong tình hình mới.
Tuy nhiên, việc quán triệt và thực hiện các văn bản của ðảng, pháp luật của
Nhà nước về công tác quốc phòng ở ñịa phương chưa sâu sắc và ñầy ñủ; mối quan hệ
phối hợp giữa các cơ quan, ñơn vị chưa chặt chẽ dẫn ñến hiệu quả công tác chưa cao.
Dự báo năm 2011, tình hình an ninh khu vực và thế giới tiếp tục có nhiều diễn biến
phức tạp, khó lường.
ðể chủ ñộng và thực hiện tốt công tác quốc phòng ñịa phương năm 2011, Ủy
ban nhân dân tỉnh Chỉ thị:
1. Tiếp tục quán triệt, thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của ðảng và
Nhà nước về công tác quốc phòng, trọng tâm là: Chỉ thị số 12-CT/TW ngày
16/4/2002 của Bộ Chính trị về tăng cường bảo ñảm an ninh-quốc phòng vùng Tây
Nam bộ; Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 22/9/2008 của Bộ Chính trị về tiếp tục xây
dựng các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thành khu vực phòng thủ vững chắc
trong tình hình mới; Chỉ thị số 12-CT/TW ngày 03/5/2007 của Bộ Chính trị về tăng
cường sự lãnh ñạo của ðảng ñối với công tác giáo dục quốc phòng-an ninh trong tình
hình mới; Kết luận số 41-KL/TW ngày 31/3/2009 của Ban Bí thư Trung ương ðảng;
Nghị Quyết số 13-NQ/TU ngày 01/10/2009 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục
thực hiện Chỉ thị số 16-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương (khóa IX) về tăng cường
sự lãnh ñạo của ðảng ñối với lực lượng dân quân tự vệ (DQTV) và lực lượng dự bị
ñộng viên (DBðV) trong tình hình mới; Luật Quốc phòng số 39/2005/QH11 ngày
14/6/2005; Luật Dân quân tự vệ số 43/2009/QH12 ngày 23/11/2009; Luật sửa ñổi, bổ
sung một số ñiều của Luật Nghĩa vụ quân sự ngày 14/6/2005; Pháp lệnh về lực lượng
dự bị ñộng viên ngày 27/8/1996; các Nghị ñịnh của Chính phủ về công tác quốc
phòng, ñộng viên quốc phòng, xây dựng hoạt ñộng của khu vực phòng thủ, phòng thủ
dân sự và các văn bản hướng dẫn thi hành ñể ñáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ quốc phòng
trong tình hình mới.

