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CHỈ THỊ
Về việc tăng cường chỉ ñạo tổ chức
thực hiện Nghị ñịnh 119/2004/Nð-CP ngày 11/5/2004
của Chính phủ về công tác quốc phòng trong tình hình mới
Ngày 11/05/2004 Chính phủ ban hành Nghị ñịnh 119/Nð-CP về công tác quốc
phòng trong tình hình mới, từ ñó ñến nay dưới sự lãnh ñạo của Tỉnh uỷ, Huyện ủy,
UBND huyện ñã chỉ ñạo các phòng, ban, ngành, chính quyền 12 xã, thị trấn, Thủ
trưởng các cơ quan quán triệt và tổ chức thực hiện công tác Quốc phòng ñạt những
kết quả bước ñầu quan trọng, nền quốc phòng toàn dân (QPTD), thế trận an ninh
nhân dân (ANND) ñược củng cố, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ñược giữ
vững ổn ñịnh, tạo môi trường thuận lợi cho phát triển kinh tế, góp phần thực hiện
công nghiệp hoá, hiện ñại hoá ñất nước theo tinh thần NQTW8 (khoá IX) về “chiến
lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”.
Tuy nhiên, so với yêu cầu nhiệm vụ quốc phòng, gắn quốc phòng an ninh (QPAN) với kinh tế trong tình hình mới còn những tồn tại cần khắc phục, trong ñó ñáng
chú ý nhất là việc tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện chưa thường xuyên, chưa
ñược ñầu tư ñúng mức, nhận thức trách nhiệm của một số cán bộ ở các phòng, ban
ngành, ñoàn thể, lãnh ñạo 12 xã, thị trấn còn chủ quan, lơ là, chưa chú trọng nhiệm vụ
quốc phòng – quân sự trong thời bình, chưa tập trung xây dựng khu vực phòng thủ
dân sự. Thế trận QPTD chưa thật sự mạnh và vững chắc, chất lượng dân quân tự vệ
và dự bị ñộng viên còn hạn chế, công tác thanh tra, kiểm tra, sơ kết, tổng kết rút kinh
nghiệm chưa thường xuyên, năng lực làm tham mưu của cơ quan quân sự ñịa phương
cấp huyện, xã, thị trấn, các phòng ban, ngành, ñoàn thể của huyện có lúc còn hạn chế,
chưa ñáp ứng với yếu cầu công tác quốc phòng trong tình hình mới.
ðể tiếp tục thực hiện Nghị ñịnh 119/2004/Nð-CP ngày 11/5/2004 của Chính
phủ ñạt hiệu quả chất lượng cao hơn, nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng trong
thời gian tới, UBND huyện Nghĩa Hành chỉ thị các Phòng, Ban ngành, ñoàn thể, lãnh
ñạo ñịa phương 12 xã, thị trấn, thủ trưởng các cơ quan trong huyện khẩn trương tập
trung lãnh ñạo, chỉ ñạo tổ chức thực hiện những nội dung sau ñây:
1- Tiếp tục quán triệt, thực hiện Nghị ñịnh 119/CP tạo sự chuyển biến về nhận
thức, trách nhiệm và tổ chức thực hiện nhiệm vụ quốc phòng trong tình hình mới.

