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CHỈ THỊ
Về việc thực hiện công tác Quốc phòng ñịa phương năm 2014
Năm 2013, công tác quốc phòng - quân sự ñịa phương ñã ñược các cấp ủy
ðảng, chính quyền ñịa phương lãnh ñạo, chỉ ñạo tổ chức thực hiện nghiêm túc, chặt
chẽ, sâu sát, ñạt hiệu quả thiết thực, trong ñó nổi lên là:
Hoàn thành tốt nhiệm vụ tỉnh giao về tổ chức và thực hành diễn tập phòng thủ dân
sự năm 2013 ñúng ý ñịnh, ñạt mục ñích, yêu cầu. Duy trì có hiệu quả trung ñội Dân quân
thường trực phối hợp hoạt ñộng tại ñịa bàn Khu công nghiệp VSIP I. Công tác phát triển
ñảng viên trong lực lượng vũ trang luôn ñược cấp ủy các cấp quan tâm và thực hiện bằng
nhiều giải pháp hoàn thành chỉ tiêu phát triển ñảng viên trong lực lượng dân quân tự vệ,
dự bị ñộng viên.
Công tác giáo dục, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh có nhiều ñổi mới
về nội dung, hình thức và mở rộng phổ biến kiến thức quốc phòng - an ninh cho nhiều
ñối tượng; công tác tuyển quân có nhiều chuyển biến về nhận thức, trách nhiệm của cả
hệ thống chính trị ở ñịa phương, chất lượng ñược nâng lên; xây dựng cơ quan quân sự
ñịa phương các cấp vững mạnh toàn diện, công tác huấn luyện, hoạt ñộng sẵn sàng
chiến ñấu của lực lượng vũ trang thị xã có nhiều chuyển biến tiến bộ, góp phần giữ
vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.
Tuy nhiên, công tác quốc phòng ñịa phương năm 2013 vẫn còn những hạn chế
như: Nhận thức về vị trí, nhiệm vụ của công tác quốc phòng ñịa phương của một số
ban, ngành, ñoàn thể thị xã và xã, phường chưa ñầy ñủ. Vai trò làm tham mưu cho cấp
uỷ, chính quyền và sự phối hợp trong tổ chức thực hiện công tác quốc phòng ñịa
phương ở một số ít Ban CHQS xã, phường có những mặt còn hạn chế; việc triển khai
thực hiện ðề án xây dựng lực lượng dân quân tự vệ, lực lượng dân quân thường trực,
xây dựng Ban CHQS xã, phường vững mạnh toàn diện chưa thật sự quan tâm; việc bố
trí, sử dụng cán bộ qua ñào tạo Trung cấp quân sự có ñịa phương bố trí chưa ñúng
theo quy ñịnh.
ðể thực hiện tốt Chỉ thị số 38-CT/TU ngày 09/01/2014 của Thường vụ Tỉnh ủy;
Chỉ thị số 02/2014/CT-UBND ngày 25/01/2014 của UBND tỉnh; Chỉ thị số 41-CT/TU
ngày 08/01/2014 của Thường vụ Thị ủy về lãnh ñạo thực hiện công tác quốc phòng quân sự ñịa phương năm 2014. Ủy ban nhân dân thị xã yêu cầu các ban, ngành, ñoàn
thể, Ủy ban nhân dân các xã, phường tập trung triển khai thực hiện tốt một số nội dung
chủ yếu về công tác Quốc phòng ñịa phương năm 2014 như sau:

