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CHỈ THỊ
Về công tác quốc phòng ñịa phương năm 2010

Năm 2009, trong bối cảnh tình hình an ninh thế giới, khu vực có nhiều diễn
biến phức tạp; sự suy giảm về tăng trưởng của nền kinh tế, vấn ñề lạm phát, khủng
hoảng lương thực, năng lượng, thiên tai dịch bệnh gây thiệt hại lớn về người, tài sản
làm ảnh hưởng tiêu cực ñến sự phát triển kinh tế và ổn ñịnh chính trị - xã hội của
nhiều quốc gia trong ñó có Việt Nam và tỉnh An Giang. Ngoài ra, các thế lực thù ñịch
và bọn phản ñộng luôn tăng cường hậu thuẫn các lực lượng chống ñối trong, ngoài
nước. Chúng tìm cách tập hợp lực lượng, âm mưu hình thành các tổ chức chính trị
phản ñộng, kích ñộng biểu tình gây rối nhằm xóa bỏ chủ nghĩa xã hội ở Việt
Nam…Những tác ñộng tiêu cực ñó trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế là những
thách thức lớn trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ tổ quốc, giữ gìn an ninh chính trị, trật
tự an toàn xã hội.
Trước tình hình trên, từ nhận thức rõ thời cơ và thách thức, xác ñịnh rõ trách
nhiệm, trong năm qua cấp ủy, chính quyền và ban, ngành, ñoàn thể các cấp ñã phát
huy tốt vai trò lãnh ñạo, quản lý, ñiều hành, phối hợp chặt chẽ với cơ quan quân sự,
thực hiện tốt chức năng tham mưu và triển khai thực hiện 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. Từ ñó ñã góp phần rất quan
trọng trong giữ vững an ninh – chính trị, tạo ñiều kiện cho kinh tế tiếp tục phát triển
bền vững, ñời sống nhân dân và lực lượng vũ trang ñược cải thiện.
Tuy nhiên, việc lãnh ñạo, chỉ ñạo tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện các
văn bản của ðảng, Nhà nước, Bộ Quốc phòng về công tác quốc phòng ñịa phương ở
một số ngành, ñơn vị, cơ sở chưa ñi vào chiều sâu, trách nhiệm và mối quan hệ phối
hợp, hiệp ñồng có lúc, có nơi thiếu chặt chẽ. Vai trò tham mưu của một số ban,
ngành, ñoàn thể trong công tác quốc phòng và xây dựng khu vực phòng thủ có nơi
còn hạn chế, chưa sâu sắc toàn diện nhất là việc gắn kết giữa phát triển kinh tế - xã
hội với củng cố tiềm lực quốc phòng – an ninh trên ñịa bàn. Nhiệm vụ xây dựng cơ
sở chính trị ở một số ñịa phương từng lúc chưa tốt, còn ñể các vụ khiếu kiện xảy ra
trên ñịa bàn; phối hợp hoạt ñộng theo Quyết ñịnh số 107/2003/Qð-TTg ngày
02/6/2003 của Thủ tướng Chính phủ ban hành quy chế phối hợp giữa Bộ Công an và
Bộ Quốc phòng thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội
trong tình hình mới; hiệu quả chưa cao, tội phạm hình sự, trật tự an toàn xã hội còn
diễn biến phức tạp.

