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ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH AN GIANG
Số: 21 /2007/CT-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
ðộc lập -Tự do -Hạnh phúc
Long Xuyên, ngày 06 tháng 11 năm 2007

CHỈ THỊ
Về công tác quốc phòng ñịa phương năm 2008

Thực hiện Nghị ñịnh số 119/2004/Nð-CP ngày 11/5/2004 của Chính phủ về
công tác quốc phòng ở các Bộ, Cơ quan ngang bộ, Cơ quan thuộc Chính phủ và các
ñịa phương, Chỉ thị số 24/2006/CT-UBND ngày 12/12/2006 của UBND tỉnh An
Giang về công tác quốc phòng ñịa phương. Năm qua, cấp ủy, chính quyền cùng với
các Ban, ngành, ñoàn thể các cấp ñã phối hợp chặt chẽ trong tổ chức triển khai thực
hiện nhiệm vụ quốc phòng ñịa phương ñạt ñược nhiều kết quả thiết thực. Công tác
giáo dục, bồi dưỡng kiến thức ñược triển khai thực hiện ñồng bộ, tạo ñược sự chuyển
biến mạnh mẽ về nhận thức, trách nhiệm của ñội ngũ cán bộ trong hệ thống chính trị
và nhân dân, góp phần giữ vững ổn ñịnh an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Lực
lượng vũ trang ñịa phương ñược quan tâm xây dựng nâng cao chất lượng tổng hợp,
ñáp ứng yêu cầu nhiệm vụ sẵn sàng chiến ñấu trong mọi tình huống; công tác phối
hợp giữa 03 lực lượng Quân sự - Công an - Bộ ñội Biên phòng theo Quyết ñịnh số
107/2003/Qð-TTg ngày 02/6/2003 của Thủ tướng Chính phủ ñược tiến hành một
cách thường xuyên, bảo ñảm giữ vững an ninh biên giới, an ninh trật tự nội ñịa. Nền
quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân
thường xuyên ñược quan tâm củng cố xây dựng ñi vào chiều sâu. Công tác tuyển
quân, tuyển sinh quân sự ñạt chỉ tiêu về số lượng và nâng cao về chất lượng; chất
lượng huấn luyện, diễn tập ñược nâng lên rõ rệt.
Bên cạnh những kết quả ñã ñạt ñược, công tác quốc phòng ñịa phương năm
2007 cũng còn bộc lộ một số mặt tồn tại, hạn chế như: công tác xây dựng lực lượng
gắn với xây dựng cơ sở vững mạnh toàn diện có nơi, có lúc chưa ñược quan tâm ñúng
mức; công tác giáo dục quốc phòng toàn dân ở cơ sở chưa ñược tiến hành một cách
thường xuyên; hoạt ñộng phối hợp trong giữ gìn an ninh trật tự ở cơ sở chưa ñều,
thường chỉ tập trung vào các ngày cao ñiểm lễ, tết.
ðể tiếp tục thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ quốc phòng ñịa phương năm
2008, Uỷ ban nhân dân tỉnh yêu cầu các Sở, Ban, ngành cấp tỉnh; Uỷ ban nhân dân
các huyện, thị xã, thành phố tập trung thực hiện tốt các nội dung như sau :
1. Tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 12CT/TW
ngày 03/5/2007 của Bộ Chính trị; Chỉ thị số 24-CT/TU ngày 20/8/2007 của Ban
Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh ñạo của ðảng ñối với công tác giáo dục
quốc phòng - an ninh trong tình hình mới; Nghị ñịnh 116/2007/Nð-CP ngày
10/7/2007 của Chính phủ về giáo dục quốc phòng - an ninh, nhằm tạo sự chuyển biến
mạnh mẽ hơn nữa về nhận thức và trách nhiệm trong thực hiện 02 nhiệm vụ chiến
lược: xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

