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CHỈ THỊ
Về nhiệm vụ Quốc phòng - Quân sự ñịa phương năm 2012
Năm 2011, công tác quốc phòng - quân sự ñịa phương ñã ñược các cấp ủy, chính
quyền trong tỉnh triển khai thực hiện tích cực, toàn diện và ñạt kết quả tốt, trong ñó nhiều
nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc như: Công tác giáo dục, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh cho các ñối tượng; công tác tổ chức xây dựng lực lượng; huấn luyện, diễn tập
nâng cao khả năng sẵn sàng chiến ñấu của lực lượng vũ trang xây dựng khu vực phòng
thủ ngày càng vững chắc. Tuy nhiên việc quán triệt, triển khai thực hiện nhiệm vụ ở một
số cơ quan, ñơn vị ñối với công tác quốc phòng - quân sự ñịa phương còn hạn chế và bất
cập. Vai trò trách nhiệm của một số cấp ủy, chính quyền, ñoàn thể ở cơ sở trong lãnh ñạo,
chỉ ñạo thực hiện nhiệm vụ kết hợp phát triển kinh tế - xã hội gắn với củng cố quốc phòng
- an ninh có nơi chưa quan tâm ñúng mức, chất lượng một số mặt công tác chưa cao...
Năm 2012 và những năm tiếp theo, tình hình thế giới, khu vực còn diễn biến
phức tạp, chiến tranh cục bộ, chạy ñua vũ trang, xung ñột sắc tộc, tôn giáo, hoạt ñộng
can thiệp lật ñổ có chiều hướng gia tăng. Chủ nghĩa ñế quốc và các thế lực thù ñịch,
phản ñộng chưa từ bỏ các hoạt ñộng chống phá cách mạng nước ta bằng âm mưu
“Diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật ñổ; Tình hình an ninh chính trị - trật tự an toàn xã
hội còn tiềm ẩn nhiều yếu tố gây mất ổn ñịnh... ñòi hỏi phải tiếp tục nâng cao chất
lượng, hiệu quả công tác quốc phòng - quân sự ñịa phương ñể ñáp ứng yêu cầu nhiệm
vụ trong tình hình mới. Thực hiện chỉ thị của Bộ Tư lệnh Quân khu 3 và Nghị quyết
của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về nhiệm vụ quốc phòng - quân sự ñịa phương năm 2012,
Ủy ban nhân dân tỉnh Chỉ thị cho các Sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện,
thành phố, thị xã; các cơ quan, tổ chức, ñơn vị trên ñịa bàn tăng cường chỉ ñạo và tổ
chức thực hiện tốt công tác quốc phòng -quân sự ñịa phương, tập trung vào một số
nhiệm vụ chủ yếu sau ñây:
1. Nghiêm túc quán triệt và triển khai thực hiện kịp thời các Chỉ thị, Nghị
quyết của ðảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, của Bộ Quốc phòng về xây
dựng nền quốc phòng toàn dân và thế trận an ninh nhân dân, trọng tâm là tổ chức
quán triệt, chỉ ñạo thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng, an ninh bảo vệ Tổ quốc theo
tinh thần Nghị quyết ðại hội ðảng toàn quốc lần thứ XI. Tiếp tục thực hiện Nghị
quyết Trung ương 8 (khóa IX) về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong thời kỳ mới và
Nghị quyết 28-NQ/TW ngày 22 tháng 9 năm 2008 của Bộ chính trị về tiếp tục xây
dựng tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thành khu vực phòng thủ vững chắc;
Nghị ñịnh số 152/Nð-CP của Chính phủ về kết hợp giữa phát triển kinh tế - xã hội
với tăng cường quốc phòng - an ninh. Triển khai thực hiện các ñề án và chương trình
hành ñộng thực hiện Nghị quyết của ñại hội ðảng các cấp; nâng cao chất lượng tổng
hợp, sức chiến ñấu của lực lượng vũ trang, tạo sự chuyển biến sâu sắc về nhận thức,

