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CHỈ THỊ

Về công tác quốc phòng ñịa phương năm 2013

Năm 2012, công tác Quân sự, Quốc phòng (QS-QP) ñịa phương trên ñịa bàn
thị xã ñược sự quan tâm, chỉ ñạo chặt chẽ của cấp ủy, chính quyền, ñặc biệt là vai trò
tham mưu của Ban chỉ huy quân sự thị xã cùng với ban, ngành, ñoàn thể; sự ñoàn kết
thống nhất của cả hệ thống chính trị và nhân dân khi tổ chức triển khai thực hiện tiếp
tục chuyển biến mạnh mẽ. Công tác giáo dục bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an
ninh ñạt chất lượng, kết quả cao. Công tác quản lý nhà nước về quốc phòng, xây
dựng lực lượng vũ trang ñịa phương và công tác phối hợp hoạt ñộng của các lực
lượng theo Nghị ñịnh 74/2010/Nð-CP, Nghị ñịnh 77/2010/Nð-CP ngày 12/7/2010
của Chính phủ từng bước ñi vào nền nếp, hiệu quả ngày càng cao ñã góp phần tích
cực trong việc giữ vững ổn ñịnh về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.
Tuy nhiên, bên cạnh ñó công tác quản lý, xây dựng lực lượng dân quân tự vệ
(DQTV) của một số phường, xã ñạt chất lượng chưa cao. Qua kết quả kiểm tra công
tác QS-QP ñịa phương cuối năm 2012 của Ban CHQS thị xã cho thấy xây dựng lực
lượng DQTV toàn thị xã có 1391/1760 ñ/c, ñạt 79,03%; trong ñó ðảng viên 9,19%;
ñoàn viên 61,68%. Như vậy kết quả còn thấp chưa ñảm bảo tốt cho công tác sẵn sàng
chiến ñấu và sẵn sàng ñối phó với mọi tình huống xảy ra trên ñịa bàn thị xã.
Năm 2013, tình hình thế giới, khu vực tiếp tục diễn biến phức tạp; tình hình
trong nước diễn ra nhiều sự kiện chính trị quan trọng như ðại hội giữa nhiệm kỳ, …;
ñồng thời, thị xã Châu ðốc phải ñảm bảo tốt các mặt công tác kinh tế, chính trị, xã
hội, quốc phòng và an ninh ñể nâng cấp từ thị xã lên thành phố. Do ñó các thế lực thù
ñịch tăng cường các hoạt ñộng chống phá ta trên nhiều lĩnh vực, bằng thủ ñoạn, chiến
lược “diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật ñổ, ngày càng tinh vi xảo quyệt hơn. Bên cạnh
ñó phải chủ ñộng ñối phó với thiên tai, bão lụt, dịch bệnh diễn biến phức tạp, khó
lường.
ðể thực hiện tốt công tác quân sự, quốc phòng ñịa phương năm 2013, cần tập
trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ chủ yếu sau ñây:
1. Tiếp tục quán triệt, triển khai các Chỉ thị, Nghị quyết của ðảng, chính sách,
pháp luật của Nhà nước về công tác quốc phòng. Có kế hoạch tiếp tục triển khai có
hiệu quả Chỉ thị số 12-CT/TW ngày 03/05/2007 của Bộ Chính trị; Chỉ thị số 24CT/TU ngày 20/08/2007 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Kế hoạch 31-KH/Th.U ngày
24/12/2007 của Ban Thường vụ Thị ủy về tăng cường sự lãnh ñạo của ðảng ñối với

