CÔNG BÁO/Số 16+17/Ngày 09-3-2014

93

ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN LONG ðIỀN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc
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Long ðiền, ngày 14 tháng 02 năm 2014

CHỈ THỊ
Về việc thực hiện nhiệm vụ quốc phòng năm 2014
trên ñịa bàn huyện Long ðiền
Trong năm 2013, dưới sự lãnh ñạo, chỉ ñạo của Huyện ủy, Ủy ban nhân dân
huyện, lực lượng vũ trang huyện ñã phối hợp các cấp, các ngành hoàn thành tốt
nhiệm vụ quân sự quốc phòng ñịa phương. Tình hình an ninh chính trị - trật tự an
toàn xã hội luôn ñược giữ vững, tạo bước chuyển biến toàn diện cả về nhận thức và
trách nhiệm của lãnh ñạo, ban chỉ huy các ñơn vị và các xã, thị trấn, cấp ủy ðảng,
chính quyền các cấp luôn quan tâm lãnh ñạo, chỉ ñạo chặt chẽ, sâu sát. Lực lượng vũ
trang huyện ñã thể hiện tốt chức năng, nhiệm vụ tham mưu cho Huyện ủy, Ủy ban
nhân dân huyện kịp thời phối hợp với các lực lượng giữ vững an ninh chính trị - trật
tự an toàn xã hội, tạo niềm tin ñối với ðảng, chính quyền và nhân dân, tạo ñiều kiện
thuận lợi cho phát triển kinh tế, xã hội trên ñịa bàn huyện.
Tuy nhiên trong năm qua việc tổ chức thực hiện công tác quốc phòng ñịa
phương trên ñịa bàn huyện còn bộc lộ một số hạn chế như: một số cán bộ ñảng viên
chưa quán triệt sâu sắc các chỉ thị, nghị quyết, văn bản của ðảng, Nhà nước về công
tác quốc phòng, do ñó ý thức trách nhiệm trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân
còn hạn chế; công tác phát triển ñảng viên nguồn nhập ngũ 2014 còn chậm, công tác
nắm tình hình có lúc có nơi chưa kịp thời; công tác phối hợp trực sẵn sàng chiến ñấu,
tuần tra canh gác giữ gìn an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội ở các khu phố, ấp
có lúc chưa thực hiện nghiêm túc.
Năm 2014 tình hình thế giới, khu vực, trong nước vẫn tiến tục diễn biến phức
tạp, việc tranh chấp lãnh thổ trên bộ, trên không, trên biển còn nhiều tiềm ẩn khó
lường, các thế lực thù ñịch vẫn tiếp tục chống phá ta trên các mặt có tính chất tinh vi
hơn; tình hình thời tiết, khí hậu ngày càng diễn biến phức tạp.
Tình hình an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội trên ñịa bàn huyện cơ bản
ổn ñịnh. Tuy nhiên vẫn còn tiềm ẩn những nhân tố gây mất ổn ñịnh về an ninh chính
trị, từ ñó cũng ảnh hưởng không ít ñến việc thực hiện nhiệm vụ quân sự quốc phòng
năm 2014.
Thực hiện Chỉ thị số 01/CT-UBND ngày 08 tháng 01 năm 2014 của Ủy ban
nhân dân tỉnh về việc thực hiện nhiệm vụ quốc phòng năm 2014 trên ñịa bàn tỉnh Bà
Rịa - Vũng Tàu và Chỉ thị số 32-CT/HU ngày 10 tháng 01 năm 2014 của Ban
Thường vụ Huyện ủy về công tác quốc phòng - quân sự ñịa phương năm 2014,

