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d) Tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TV ngày 10 tháng 6 năm 2003
của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bà Rịa - Vũng Tàu về thực hiện Chỉ thị số 16-CT/TW
của Ban Bí thư Trung ương ðảng khoá IX về tăng cường sự lãnh ñạo của ðảng ñối
với lực lượng dân quân tự vệ, dự bị ñộng viên trong tình hình mới. Xây dựng, củng
cố nâng cao chất lượng hoạt ñộng cho lực lượng dân quân tự vệ phòng không, dân
quân cơ ñộng, dân quân thường trực sẵn sàng chiến ñấu theo quyết ñịnh của Bộ
Quốc phòng và Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. ðẩy mạnh hoạt ñộng kí
niệm 75 năm ngày truyền thống lực lượng dân quân tự vệ, ñảm bảo thiết thực, an
toàn, tiết kiệm.
ñ) Làm tốt quy trình gọi thanh niên nhập ngũ ñợt II năm 2010, bảo ñảm
100% chỉ tiêu trên giao, chú trọng chất lượng chính trị (2% trở lên thanh niên nhập
ngũ là ñảng viên kết nạp trước 6 tháng). Hoàn thành chỉ tiêu ñộng viên lực lượng
dự bị ñộng viên huấn luyện và kiểm tra sẵn sàng chiến ñấu (quân số ñạt từ 95% trở
lên).
e) Nâng cao trình ñộ quản lý, chỉ huy và năng lực chuyên môn cho ñội ngũ
cán bộ Ban Chỉ huy Quân sự các xã, thị trấn. Bố trí sắp xếp cán bộ ñào tạo lớp chỉ
huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự xã, thị trấn ñúng mục tiêu ñào tạo. Duy trì hoạt
ñộng của Chi bộ quân sự xã, thị trấn, làm tham mưu cho ðảng ủy xã, thị trấn về
công tác quân sự - quớc phòng ở ñịa phương.
f) Tăng cường công tác quản lý, sử dụng có hiệu quả tài chính; chi tiêu ñúng
mục ñích, ñúng ñối tượng, ñúng nguyên tắc. ðẩy mạnh tăng gia sản xuất trong lực
lượng dân quân, quan tâm chăm lo ñời sống vật chất tinh thần cho lực lượng dân
quân, xây dựng cảnh quan môi trường xanh, sạch, ñẹp và Ban Chỉ huy Quân sự xã,
thị trấn vững mạnh toàn diện.
Nhận ñược chỉ thị này, yêu cầu các ban, ngành, ñoàn thể, ñịa phương căn cứ
vào tình hình cụ thể và các chỉ tiêu nhiệm vụ quân sự - quốc phòng năm 2010 xây
dựng kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện.
Giai trách nhiệm cho Ban Chỉ huy Quân sự huyện kiểm tra, ñôn ñốc, hướng
dẫn các ban, ngành, ñoàn thể, ñịa phương thực hiện tốt Chỉ thị này. Theo ñịnh kỳ
tổng hợp báo cáo về Ủy ban nhân dân huyện theo dõi chỉ ñạo.
Chỉ thị này có hiệu lực thi hành sau 07 (bảy) ngày, kể từ ngày ký./.
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