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4. Tiếp tục thực hiện và nâng cao chất lượng hiệu quả công tác giáo dục quốc
phòng toàn dân theo Chỉ thị của Bộ Chính trị, Nghị ñịnh của Chính phủ. Coi trọng giáo
dục sâu rộng kiến thức quốc phòng cho toàn dân, trước hết là ñội ngũ cán bộ chủ chốt
các ngành, cán bộ công chức nhà nước, cán bộ ñảng viên và học sinh, thanh thiếu niên.
Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng tổ chức mở các lớp bồi dưỡng kiến
thức quốc phòng cho cán bộ theo phân cấp, chú ý ñối tượng tham gia học tại các xã, thị
trấn (ñối tượng 5).
5. Phối hợp cùng Ban Chỉ huy Quân sự huyện ñiều chỉnh, bổ sung hoàn chỉnh các
kế hoạch ñộng viên nền kinh tế quốc dân và kế hoạch phòng chống lụt bão, tìm kiếm
cứu nạn, giảm nhẹ thiên tai, sẵn sàng ñối phó có hiệu quả những tình huống có thể xảy
ra ở ñịa bàn.
6. Tiếp tục tổ chức triển khai thực hiện và sơ kết rút kinh nghiệm 04 năm thực
hiện Nghị quyết 06/NQ-TƯ ngày 10 tháng 6 năm 2003 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về
thực hiện Chỉ thị 16/CT-TW ngày 05 tháng 10 năm 2002 của Ban Bí thư Trung ương
ðảng khóa 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 và tổ chức quán triệt sâu rộng, triển khai thực hiện
Pháp lệnh Dân quân tự vệ, Nghị ñịnh 119/2004/Nð-CP ngày 11 tháng 05 năm 2004,
Nghị ñịnh 62/2002/Nð-CP ngày 01 tháng 7 năm 2002 của Chính phủ về công tác quốc
phòng và phòng không nhân dân. Thực hiện tốt các nội dung công tác quân sự ñịa
phương (theo kế hoạch, hướng dẫn của Ban Chỉ huy Quân sự huyện) tổ chức các hoạt
ñộng kỷ niệm 71 năm Ngày truyền thống Dân quân tự vệ ñạt hiệu quả thiết thực
7. Tổ chức xây dựng củng cố nâng cao chất lượng chính trị lực lượng Dân quân
tự vệ, Dự bị ñộng viên bảo ñảm số lượng phù hợp, chất lượng ñảng viên ñạt từ 7- 10%
trong lực lượng dân quân tự vệ. Tiến hành xây dựng Ban Chỉ huy Quân sự tổ chức cơ
quan ñối với những ñơn vị, cơ quan có ñủ ñiều kiện ñể thành lập. ðối với 02 ñơn vị
Trung tâm Y tế và Bưu ñiện huyện củng cố lại lực lượng tự vệ chuyên ngành (theo
quyết ñịnh của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh).
8. Tổ chức thực hiện tốt các bước gọi công dân nhập ngũ năm 2006 ñạt 100% chỉ
tiêu và chuẩn bị các bước gọi công dân nhập ngũ năm 2007 ñạt kết quả cao, ñúng pháp
luật quy ñịnh. Tổ chức ñộng viên kiểm tra sẵn sàng chiến ñấu ñối với lực lượng Dự bị
ñộng viên và tổ chức huấn luyện hoàn thành chỉ tiêu trên giao.

