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ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN XUYÊN MỘC
Số: 05/2006/CT-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc
Vũng Tàu, ngày 09 tháng 3 năm 2006

CHỈ THỊ
Về việc thực hiện nhiệm vụ quốc phòng ñịa phương năm 2006

Thực hiện Chỉ thị số 03/CT-TU ngày 18 tháng 01 năm 2006 của Thường vụ Tỉnh
ủy và Chỉ thị số 03/2006/CT-UBND ngày 10 tháng 02 năm 2006 của Ủy ban nhân dân
tỉnh về việc thực hiện nhiệm vụ quốc phòng năm 2006, Chỉ thị số 04/CT-TV ngày 08
tháng 02 năm 2006 của Thường vụ Huyện ủy Xuyên Mộc về lãnh ñạo công tác quốc
phòng ñịa phương năm 2006.
Nhằm nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về công tác quốc phòng trong tình
hình mới và chủ ñộng phòng ngừa, xử lý kịp thời các tình huống xấu có thể xảy ra, thực
hiện hoàn thành tốt nhiệm vụ quốc phòng ñịa phương năm 2006 ở cơ sở. Ủy ban nhân
dân huyện Xuyên Mộc chỉ thị:
I. Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn, thủ trưởng các cơ quan, ban, ngành,
công ty, xí nghiệp, nông lâm trường:
1. Tiếp tục củng cố nâng cao chất lượng hệ thống chính trị xã, thị trấn, xây dựng
cơ sở vững mạnh rộng khắp, coi trọng việc xây dựng thế trận an ninh nhân dân, chú
trọng những xã vùng sâu, vùng xa, vùng ven biển, các cơ quan và ñịa bàn trọng ñiểm
khác.
2. Phối hợp chặt chẽ với các lực lượng, các ngành chức năng nắm chắc tình hình
ñịa bàn, tổ chức tuần tra canh gác khép kín ñịa bàn ñể giữ vững an ninh chính trị, trật tự
an toàn xã hôi, bảo vệ an toàn các mục tiêu, nhất là trong những ngày cao ñiểm lễ, Tết
các ngày lễ kỷ niêm, ñặc biệt là thời gian diễn ra ðại hội ðảng toàn quốc lần thứ X của
ðảng năm 2006.
3. Kết hợp chặt chẽ kinh tế với quốc phòng: quốc phòng với kinh tế và quốc
phòng - an ninh, nhằm góp phần phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, nâng cao ñời sống
vật chất, tinh thần cho nhân dân trong huyện.

