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CHỈ THỊ
Về công tác quốc phòng địa phương năm 2014
Năm 2013, tình hình kinh tế, xã hội thành phố tiếp tục phát triển theo
hướng tích cực, đời sống nhân dân được cải thiện và nâng lên, các chính sách xã
hội được quan tâm đúng mức; trật tự an toàn xã hội ổn đinh; quốc phòng - an
ninh được giữ vững và tăng cường, lực lượng vũ trang thành phố được xây
dựng, củng cố vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức, hoàn thành tốt
nhiệm vụ quân sự - quốc phòng địa phương.
Dự báo năm 2014, tình hình thế giới sẽ diễn biến phức tạp, kinh tế phục
hồi chậm, các nước lớn gia tăng sự ảnh hưởng ở những khu vực có tiềm lực về
kinh tế, chính trị quan trọng. Khu vực Đông Nam Á tình hình cơ bản ổn định
nhưng sẽ bị chi phối ảnh hưởng bởi các nước lớn. Tình hình trong nước tiếp tục
ổn định, kinh tế - xã hội tiếp tục phát triển. Tuy nhiên, các thế lực thù địch tiếp
tục đẩy mạnh thực hiện chiến lược “Diễn biến hòa bình”, gây bạo loạn lật đổ
nhằm chống phá cách mạng nước ta trên tất cả các lĩnh vực, với những thủ đoạn
tinh vi, xảo quyệt hơn; thiên tai, dịch bệnh có thể sẽ diễn biến khó lường.
Để hoàn thành tốt nhiệm vụ quốc phòng địa phương năm 2014, đồng
thời triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị định số 119/2004/TT-BQP ngày 11
tháng 05 năm 2004 của Chính phủ về công tác quốc phòng ở các Bộ, cơ quan
ngang Bộ, cơ quan thuộc chính phủ và các địa phương; Thông tư số 223/TTBQP ngày 23 tháng 12 năm 2013 của Bộ Quốc phòng hướng dẫn thực hiện công
tác quốc phòng ở các Bộ, ngành địa phương năm 2014. Ủy ban nhân dân thành
phố yêu cầu các ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể thành phố và Ủy ban
nhân dân các xã, phường thực hiện tốt những nhiệm vụ chủ yếu sau đây:
1. Quán triệt thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật
của nhà nước về công tác quốc phòng
a) Các ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể thành phố; Ủy ban nhân
dân các xã, phường quán triệt quan điểm, chủ trương, đường lối về quốc phòng
và tăng cường quốc phòng - an ninh bảo vệ Tổ quốc theo tinh thần Nghị quyết
Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI; Nghị quyết số 28/NQ-TW ngày 22 tháng 9
năm 2008 của Bộ chính trị (khoá X); Nghị định số 152/2007/NĐ-CP ngày 10
tháng 10 năm 2007 của Chính phủ về lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng tỉnh, thành phố
thành khu vực phòng thủ vững chắc trong tình hình mới; thực hiện các giải pháp
đồng bộ nâng cao hiệu quả lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động của các lực lượng trong
khu vực phòng thủ.
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b) Tiếp tục thực hiện tốt Nghị định số 119/2004/NĐ-CP ngày 11 tháng 5
năm 2004 của Chính phủ về công tác quốc phòng ở các Bộ, cơ quan ngang Bộ,
cơ quan thuộc Chính phủ và các địa phương; Chỉ thị số 36/2005/CT-TTg ngày
17 tháng 10 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ về tiếp tục chỉ đạo xây dựng cơ
sở vững mạnh toàn diện để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ quốc phòng - an ninh
trong tình hình mới, tập trung tạo chuyển biến về nhận thức, trách nhiệm của các
cơ quan, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể thực hiện nhiệm vụ quốc phòng
địa phương, kết hợp chặt chẽ xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân và an ninh
nhân dân ngày càng vững chắc.
c) Thực hiện tốt Chỉ thị số 12-CT/TW ngày 03 tháng 5 năm 2007 của Bộ
Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục quốc
phòng và an ninh (GDQP&AN), triển khai thực hiện Luật GDQP&AN, hệ thống
các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thực hiện Luật GDQP&AN.
d) Tiếp tục triển khai thực hiện toàn diện Luật Dân quân tự vệ (DQTV)
và hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến công tác quân sự,
quốc phòng và xây dựng lực lượng vũ trang địa phương.
2. Chỉ đạo nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục quốc phòng
và an ninh
a) Hội đồng GDQP&AN thành phố và xã, phường kiện toàn Hội đồng
GDQP&AN đủ số lượng, đúng thành phần theo Quyết định số 2491/QĐ-TTg
ngày 12 tháng 12 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ về thành lập Hội đồng
GDQP&AN Trung ương, Quân khu và chức năng nhiệm vụ của Hội đồng
GDQP&AN các cấp, nâng cao vai trò trách nhiệm của các thành viên trong Hội
đồng, thực hiện đúng chức năng tham mưu, tư vấn, tạo chuyển biến mạnh mẽ về
chất lượng, hiệu quả công tác GDQP&AN cho các đối tượng và toàn dân; Hội
đồng GDQP&AN thành phố và xã, phường xây dựng kế hoạch tuyên truyền,
giáo dục pháp luật về GDQP&AN theo quy định.
b) Triển khai các biện pháp đồng bộ, rà soát các đối tượng bồi dưỡng
kiến thức quốc phòng và an ninh (KTQP&AN) trong cán bộ, công chức, viên
chức và các đối tượng khác trên địa bàn thành phố theo quy định của Điều 14,
Luật GDQP&AN; phân cấp, quản lý chặt chẽ, tổ chức bồi dưỡng KTQP&AN ở
các cấp. Cơ quan thường trực Hội đồng GDQP&AN thành phố phối hợp với
Công an thành phố nắm chắc phân cấp quản lý các đối tượng bồi dưỡng
KTQP&AN trong lực lượng Công an và Quân đội, tổ chức các lớp bồi dưỡng
KTQP&AN theo quy định của Luật GDQP&AN.
c) Hội đồng GDQP&AN các cấp tăng cường GDQP&AN cho toàn dân,
thông qua các phương tiện thông tin đại chúng, kết hợp thực hiện Nghị quyết
Trung ương 5 (Khóa IX) về thực hiện cuộc vận động xây dựng cơ sở chính trị
vững mạnh gắn với lễ hội truyền thống và phong trào quần chúng bảo vệ an ninh
Tổ quốc ở địa phương.

3
3. Xây dựng lực lượng vũ trang địa phương, nâng cao chất lượng tổng
hợp, thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ tham mưu cho cấp ủy, chính quyền về
công tác quân sự, quốc phòng địa phương
a) Ban Chỉ huy Quân sự thành phố, Ban Chỉ huy Quân sự các xã, phường
quán triệt thực hiện nghiêm mệnh lệnh, quyết định, chỉ thị của Bộ Quốc phòng,
Bộ Tổng tham mưu, Quân khu, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh về biên chế, tổ chức cơ
quan, đơn vị lực lượng vũ trang. Xây dựng lực lượng bộ đội địa phương và cơ
quan quân sự các cấp vững mạnh toàn diện, nâng cao sức mạnh tổng hợp, trình
độ sẵn sàng chiến đấu, làm tốt chức năng tham mưu trong công tác quân sự,
quốc phòng và nòng cốt thực hiện quyết tâm tác chiến khu vực phòng thủ ở địa
phương. Xây dựng lực lượng dự bị động viên bảo đảm quân số, đúng cơ cấu tổ
chức, biên chế, nâng cao trình độ sẵn sàng chiến đấu, động viên và tăng cường
tỷ lệ đúng chuyên nghiệp quân sự cho các đơn vị, thực hiện tốt việc xây dựng
lực lượng dự bị động viên gắn với cơ quan quân sự địa phương theo chỉ đạo của
cấp trên. Thực hiện công tác tuyển quân đúng quy định của Pháp luật, đạt 100%
chỉ tiêu, nâng cao chất lượng chính trị, đạo đức thanh niên nhập ngũ. Tăng
cường chỉ đạo thực hiện có hiệu quả công tác tuyển sinh quân sự và tuyển sinh
đào tạo cán bộ quân sự xã, phường (cấp xã) trình độ cao đẳng, đại học ngành
quân sự cơ sở.
b) Tiếp tục triển khai thực hiện Luật Dân quân tự vệ (DQTV) và hệ thống
các văn bản hướng dẫn thi hành Luật DQTV. Xây dựng lực lượng DQTV có số
lượng hợp lý, chất lượng cao, biên chế tổ chức phù hợp tính chất, đặc điểm tình
hình địa bàn và đáp ứng yêu cầu xây dựng khu vực phòng thủ; đăng ký, quản lý
nắm chắc nguồn sẵn sàng mở rộng lực lượng theo các trạng thái và tình huống
quốc phòng. Quán triệt thực hiện tốt Nghị định số 77/2010/NĐ-CP; Nghị định
số 74/2010/NĐ-CP ngày 12 tháng 7 năm 2010 của Chính phủ và các Thông tư
hướng dẫn thực hiện của các Bộ, ngành về phối hợp giữa Quân đội, Công an,
DQTV và các lực lượng khác ở cơ sở hoạt động bảo vệ an ninh chính trị, trật tự
xã hội, phòng chống lụt, bão, tìm kiếm cứu nạn và giảm nhẹ thiên tai.
c) Ủy ban nhân dân xã, phường quan tâm chăm lo chính sách cho Dân
quân tự vệ, vận động thu quỹ quốc phòng, an ninh đúng quy định và huy động
các nguồn ở địa phương để đảm bảo cho hoạt động của DQTV; từng bước thực
hiện chính sách cho DQTV theo Thông tư liên tịch số 102/2010/TTLT-BQPBLĐTB&XH-BNV-BTC ngày 02 tháng 8 năm 2010 của Bộ Quốc phòng, Bộ
Lao động - Thương binh và xã hội, Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính hướng dẫn thực
hiện một số chế độ, chính sách đối với Dân quân tự vệ và việc lập dự toán, chấp
hành và quyết toán ngân sách cho DQTV.
d) Tiếp tục chỉ đạo thực hiện Quyết định số 73/2008/QĐ-BGD&ĐT ngày
25 tháng 12 năm 2008 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về đào tạo trung cấp chuyên
nghiệp ngành quân sự cơ sở, Quyết định số 799/QĐ-TTg ngày 25 tháng 5 năm
2011 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án đào tạo cán bộ quân sự xã,
phường, thị trấn trình độ cao đẳng, đại học ngành quân sự cơ sở đến năm 2020
và những năm tiếp theo; Thông tư liên tịch số 01/2013/TTLT-BNV-BQP ngày
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10 tháng 4 năm 2013 của Bộ Nội vụ, Bộ Quốc phòng về hướng dẫn việc quy
hoạch, đào tạo, bồi dưỡng và bố trí sử dụng chỉ huy trưởng, Chỉ huy phó Ban
Chỉ huy Quân sự xã, phường, thị trấn; phấn đấu đến năm 2015 có 35% - 50%
cán bộ quân sự cấp xã, phường được đào tạo đạt trình độ cao đẳng, đại học
ngành quân sự cơ sở theo tinh thần Chỉ thị số 39-CT/TU ngày 21 tháng 02 năm
2014 của Tỉnh ủy Hậu Giang việc lãnh đạo nâng cao chất lượng đào tạo cán bộ
quân sự, Ban Chỉ huy Quân sự xã, phường, thị trấn đến năm 2015 và những năm
tiếp theo.
đ) Thực hiện các quy định của pháp luật về xây dựng Ban Chỉ huy Quân
sự cơ quan, tổ chức cơ sở, tập trung củng cố, kiện toàn Ban chỉ huy quân sự cơ
quan, tổ chức hiện có đủ số lượng, đúng thành phần, nâng cao chất lượng đội
ngũ cán bộ trong quản lý, chỉ huy lực lượng tự vệ, phát huy có hiệu quả vai trò
tham mưu cho lãnh đạo, người đứng đầu cơ quan, tổ chức thực hiện công tác
quốc phòng theo quy định của pháp luật.
4. Kết hợp thực hiện nhiệm vụ chính trị, xây dựng phát triển kinh tế - xã
hội với tăng cường quốc phòng và an ninh, xây dựng khu vực phòng thủ vững
chắc.
a) Ban Chỉ huy Quân sự thành phố tham mưu cho Thành ủy, Ủy ban nhân
dân thành phố chỉ đạo cơ sở phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội kết hợp chặt chẽ
với cũng cố quốc phòng và an ninh; triển khai thực hiện đề án, quy hoạch xây
dựng khu vực phòng thủ, huy động sức mạnh tổng hợp từ mọi nguồn lực của địa
phương vào xây dựng các công trình theo quy hoạch giai đoạn 2011 - 2015, chỉ
đạo địa phương thực hiện Nghị định số 117/2008/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm
2008 của Chính phủ về phòng thủ dân sự và Thông tư số 21/2010/TT-BQP ngày
01 tháng 3 năm 2010 của Bộ Quốc phòng hướng dẫn thực hiện một số điều của
Nghị định số 117/2008/NĐ-CP, kết hợp thực hiện nhiệm vụ khu vực phòng thủ
và phòng thủ dân sự.
b) Ban Chỉ đạo xây dựng khu vực phòng thủ thành phố tham mưu, chỉ
đạo điều chỉnh, bổ sung và kế hoạch sát với yêu cầu, nhiệm vụ của địa phương;
tiếp tục hoàn chỉnh kế hoạch xây dựng lực lượng, huy động nguồn lực và dự trữ
vật chất, phương tiện, xây dựng căn cứ hậu phương theo nhiệm vụ tác chiến khu
vực phòng thủ.
c) Tổ chức luyện tập, diễn tập các hình thức về khu vực phòng thủ theo
Chỉ lệnh huấn luyện Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, nâng cao chất lượng diễn tập
chiến đấu trị an cấp xã, phường và các cuộc diễn tập phòng, chống lụt bão, tìm
kiếm cứu nạn.
5. Tăng cường hiệu lực quản lý Nhà nước về công tác quốc phòng địa phương
a) Căn cứ chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà
nước về công tác quốc phòng địa phương và sự chỉ đạo của Bộ Chỉ huy Quân sự
tỉnh, Ban Chỉ huy quân sự thành phố phối hợp với các ban, ngành chức năng
tham mưu cho Thành ủy, Ủy ban nhân dân thành phố ban hành các văn bản lãnh
đạo, chỉ đạo để tổ chức thực hiện.
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b) Ban Chỉ huy Quân sự thành phố tham mưu cho Thành ủy, Ủy ban nhân
dân thành phố lãnh đạo, chỉ đạo các ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể
thành phố và các xã, phường tiếp tục thực hiện Đề án xây dựng, huấn luyện,
hoạt động của lực lượng Dân quân tự vệ trên địa bàn thành phố giai đoạn 2011 2015; triển khai thực hiện Luật GDQP&AN có hiệu quả cao nhất.
c) Tăng cường công tác kiểm tra về công tác quốc phòng địa phương,
năm 2014, kiểm tra công tác quốc phòng địa phương đối với các xã, phường.
d) Ban Chỉ huy Quân sự thành phố, Ban Chỉ huy Quân sự các xã, phường
quán triệt và thực hiện nghiêm túc Quyết định số 38/2005/QĐ-BQP ngày 06
tháng 4 năm 2005 của Bộ trưởng Bộ quốc phòng về “Quy chế giao ban, báo cáo,
kiểm tra sơ kết, tổng kết công tác quốc phòng, Dân quân tự vệ, giáo dục quốc
phòng và an ninh”; nghiên cứu tham gia đóng góp ý kiến xây dựng văn bản quy
phạm pháp luật về công tác quốc phòng và GDQP&AN khi nhận được yêu cầu.
6. Chỉ thị này có hiệu lực thi hành sau 07 (bảy) ngày, kể từ ngày ký.
Chỉ thị này thay thế Chỉ thị số 02/2013/CT-UBND ngày 12 tháng 4 năm 2013
của Ủy ban nhân dân thành phố Vị Thanh về công tác quốc phòng địa phương
năm 2013.
Các ban, ngành, đoàn thể thành phố, UBND các xã, phường kịp thời xây
dựng kế hoạch, đề ra biện pháp cụ thể để chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện.
Ban CHQS thành phố tham mưu UBND thành phố hướng dẫn, theo dõi, kiểm
tra, đôn đốc các ngành, các cấp thực hiện Chỉ thị này và tổng hợp báo cáo kết
quả về UBND thành phố theo quy định./.

Nơi nhận:
- UBND tỉnh Hậu Giang;
- Bộ CHQS tỉnh;
- Sở Tư pháp (Phòng KTTDTHPL);
- TT. Thành ủy, HĐND thành phố;
- UBMTTQVN, các ban, ngành, đoàn thể TP;
- UBND xã, phường;
- Lưu: VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
(đã ký)
Nguyễn Thiện Nhơn

