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5. Tiếp tục bổ sung, hoàn chỉnh các kế hoạch xây dựng huyện thành khu vực
phòng thủ vững chắc, xây dựng lực lượng vũ trang ñịa phương vững mạnh toàn diện,
hoàn thành tốt chức năng làm tham mưu. Tổ chức thực hiện và hoàn thành chỉ tiêu xây
dựng lực lượng Dân quân tự vệ, Dự bị ñộng viên, chuẩn bị tốt các bước gọi công dân
nhập ngũ năm 2007, huấn luyện các ñối tượng của lực lượng vũ trang ñịa phương theo
chỉ tiêu trên giao. Phối hợp chặt chẽ với các lực lượng khác bảo vệ tốt an ninh chính trị,
giữ vững trật tự, an toàn xã hội trên ñịa bàn huyện, nhất là trong những ngày cao ñiểm.
6. Phối hợp với cơ quan bưu ñiện và Trung tâm Y tế huyện củng cố ra mắt lực
lượng tự vệ chuyên ngành. Phối hợp với các cơ quan có ñủ ñiều kiện ñể tiến hành thành
lập Ban Chỉ huy Quân sự cơ quan theo hướng dẫn của tỉnh, phối hợp với Phòng Tài
chính huyện, Thanh tra huyện khảo sát, kiểm tra việc thực hiện thu, chi Quỹ quốc
phòng an ninh theo Quyết ñịnh 1825/Qð-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ñối với các
ñơn vị cơ sở.
7. Ban Chỉ huy Quân sự huyện có trách nhiệm giúp Ủy ban nhân dân huyện trong
việc kiểm tra, ñôn ñốc các cơ quan, ñơn vị ñịa phương thực hiện nội dung của Chỉ thị
này, thường xuyên nắm tình hình báo cáo Ủy ban nhân dân huyện ñể theo dõi và chỉ
ñạo kịp thời.
Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn, Thủ
trưởng các cơ quan ñơn vị, các ban ngành căn cứ vào nội dung Chỉ thị này và tình hình
cụ thể của từng cơ quan, ñơn vị, ñịa phương mình ñể có kế hoạch triển khai thực hiện./.
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