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ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
Số: 04/CT-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc
Thừa Thiên Huế, ngày 02 tháng 02 năm 2018

CHỈ THỊ
Về việc thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự ñịa phương năm 2018
ðể thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng, quân sự ñịa phương năm 2018, Ủy ban
nhân dân tỉnh yêu cầu các cơ quan, sở, ban, ngành, ñoàn thể cấp tỉnh; UBND các
huyện, thị xã, thành phố tập trung thực hiện có hiệu quả các mặt công tác của nhiệm vụ
quốc phòng, quân sự ñịa phương năm 2018, cụ thể:
1. Tiếp tục quán triệt và thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày
25/10/2013 của Ban chấp hành Trung ương ðảng (khóa XI) về “Chiến lược bảo vệ
Tổ quốc trong tình hình mới”; Nghị quyết 28-NQ/TW ngày 22/9/2008 của Bộ Chính trị
về “Xây dựng khu vực phòng thủ tỉnh (thành phố) trực thuộc Trung ương thành
khu vực phòng thủ vững chắc trong tình hình mới”; Nghị ñịnh số 152/2007/Nð-CP
ngày 10/10/2007, Nghị ñịnh số 02/2016/Nð-CP ngày 05/01/2016 của Chính phủ
về sửa ñổi, bổ sung một số ñiều của Nghị ñịnh số 152/2007/Nð-CP; Thông tư
liên tịch số 104/2016/TTLT-BQP-BCA-BTC-BKHðT ngày 30/6/2016 của Bộ
Quốc phòng - Bộ Công an - Bộ Tài chính - Bộ Kế hoạch và ðầu tư về hướng dẫn
thực hiện Nghị ñịnh số 152/2007/Nð-CP và Nghị ñịnh số 02/2016/Nð-CP về
khu vực phòng thủ; Nghị quyết của ðảng bộ tỉnh Thừa Thiên Huế khóa XV
(nhiệm kỳ 2015 - 2020). Tổ chức tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW
ngày 22/9/2008 của Bộ Chính trị. Tiếp tục bổ sung, hoàn thiện cơ chế lãnh ñạo
của ðảng, quản lý ñiều hành của Nhà nước ñối với nhiệm vụ quốc phòng, an ninh,
bảo ñảm tính thống nhất, thiết thực, hiệu quả trong ñiều kiện hội nhập quốc tế;
ñặc biệt là trong lãnh ñạo, chỉ ñạo, tổ chức ñấu tranh chống các hoạt ñộng chống phá
của các thế lực thù ñịch. Tăng cường hiệu lực lãnh ñạo của các cấp ủy ðảng trong
việc tổ chức triển khai thực hiện các chủ trương, ñường lối, nghị quyết của ðảng và
pháp luật Nhà nước ñối với sự nghiệp quốc phòng, an ninh và lực lượng vũ trang
nhân dân. Tăng cường sự lãnh ñạo tuyệt ñối, trực tiếp về mọi mặt của ðảng và hiệu lực
quản lý của Nhà nước ñối với công tác quốc phòng, an ninh.
2. Nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến ñấu của lực lượng vũ trang
cả về chính trị, tư tưởng và tổ chức, nòng cốt là xây dựng Quân ñội nhân dân chính quy,
tinh nhuệ, từng bước hiện ñại, có bản lĩnh chính trị vững vàng, thật sự trong sạch,
vững mạnh toàn diện. Chăm lo giáo dục rèn luyện nâng cao phẩm chất cách mạng,
trình ñộ chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ, chiến sỹ; làm tốt công tác
quy hoạch, tuyển chọn, ñào tạo, bồi dưỡng ñội ngũ cán bộ, trước hết là ñội ngũ lãnh ñạo,
chỉ huy các cấp ñáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Kiện toàn tổ chức,
ñiều chỉnh, bố trí lực lượng theo hướng tăng cường tiềm lực toàn diện cho cơ sở, nhất là

