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                                        Kính gửi: Tr  ng c c đơn vị trực thu c S  T i chính 

   tỉnh Sóc Trăng. 
 

 

Thực hiện Chỉ thị số 01/CT-UBND, ngày 17/02/2020 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh Sóc Trăng về việc thực hiện công t c quốc phòng địa ph ơng năm 

2020, 

Gi m đốc S  T i chính triển khai qu n triệt n i dung Chỉ thị số 01/CT-

UBND, ng y 17/02/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng (Đính kèm); đồng 

thời, đề nghị Tr  ng c c đơn vị thu c S  tổ chức thực hiện c c nhiệm vụ sau:  

1. Qu n triệt đến công chức v  ng ời lao đ ng quan điểm, chủ tr ơng của 

Đảng, chính s ch ph p luật của Nh  n ớc về công t c quốc phòng địa ph ơng 

- Qu n triệt Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 22/9/2008 của B  Chính trị 

về tiếp tục xây dựng c c tỉnh, th nh phố trực thu c Trung  ơng th nh khu vực 

phòng thủ (KVPT) vững chắc trong tình hình mới; Nghị định số 21/2019/NĐ-

CP ng y 22/02/2019 của Chính phủ về khu vực phòng thủ. 

- Triển khai thực hiện Luật Quốc phòng số 22/2018/QH14 ngày 

08/6/2018; Nghị định số 168/2018/NĐ-CP ng y 22/12/2018 của Chính phủ về 

công tác quốc phòng   B , ng nh trung  ơng, địa ph ơng v  Thông t  số 

99/2019/TT-BQP ng y 06/7/2019 của B  Quốc phòng quy định chi tiết m t số 

điều v  biện ph p thi h nh Nghị định số 168/2018/NĐ-CP ng y 22/12/2018 của 

Chính phủ, kết hợp với thực hiện Chỉ thị số 36/2005/CT-TTg ngày 17/10/2005 

của Thủ t ớng Chính phủ về củng cố hệ thống chính trị c  s , xây dựng cơ s  

vững mạnh to n diện, xây dựng thế trận quân sự, an ninh v  xây dựng l ng xã 

chiến đấu trong KVPT; Nghị định số 02/2019/NĐ-CP ng y 02/01/2019 của 

Chính phủ về phòng thủ dân sự; Nghị định số 164/2018/NĐ-CP ngày 

21/12/2018 của Chính phủ về kết hợp quốc phòng với kinh tế - xã h i v  kinh tế 

- xã h i với quốc phòng. 

- Tiếp tục qu n triệt Chỉ thị số 12-CT/TW ng y 03/5/2007 của B  Chính 

trị về tăng c ờng sự lãnh đạo của Đảng đối với công t c gi o dục quốc phòng, 

an ninh (GDQPAN) trong tình hình mới; nâng cao tr ch nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo 

của cấp ủy, chính quyền c c cấp đối với công t c GDQPAN; tham m u, cử c n 

b , công chức củng cố, kiện to n H i đồng GDQPAN c c cấp đúng quy định, 

thực hiện tốt chức năng tham m u, t  vấn v  tổ chức thực hiện, tạo chuyển biến 

to n diện về chất l ợng, hiệu quả công t c gi o dục, bồi d ỡng kiến thức quốc 



phòng v  an ninh cho to n dân; tăng c ờng biện ph p chỉ đạo, quản lý c c đối 

t ợng bồi d ỡng kiến thức quốc phòng v  an ninh theo quy định Luật 

GDQPAN; Nghị định số 13/2014/NĐ-CP ng y 25/02/2014 của Chính phủ quy 

định chi tiết v  biện ph p thi h nh Luật GDQPAN ng y 31/5/2016 của H i đồng 

GDQPAN Trung  ơng. 

2. Rà soát, tham m u kiện to n Ban Chỉ huy Quân sự cơ quan, Đ i tự vệ 

cơ quan với số l ợng biên chế tổ chức đúng quy định, quản lý chặt chẽ số l ợng, 

chất l ợng theo phân cấp. Tăng c ờng quan hệ phối hợp với c c cơ quan, tổ 

chức thực hiện tốt nhiệm vụ xây dựng tự vệ v  công t c tham m u trong thực 

hiện công t c quốc phòng, chế đ , chính s ch cho dân quân tự vệ, bảo đảm 

đúng, đủ theo quy định của ph p luật. 

3. Qu n triệt v  thực hiện Nghị định số 03/2019/NĐ-CP ngày 05/9/2019 

của Chính phủ, kết hợp với thực hiện Nghị định số 133/2015/NĐ-CP ngày 

28/12/2015 của Chính phủ quy định việc phối hợp hoạt đ ng giữa dân quân tự 

vệ với c c lực l ợng trong hoạt đ ng bảo vệ biên giới, biển, đảo, bảo vệ an ninh 

chính trị - trật tự an to n xã h i   cơ s , bảo vệ v  phòng, chống ch y rừng; bảo 

vệ an to n c c ng y Lễ, Tết, c c sự kiện trọng đại của đất n ớc v  Đại h i Đảng 

c c cấp tiến tới Đại h i Đại biểu to n quốc lần thứ XIII của Đảng. 

Theo n i dung Công văn n y, đề nghị Tr  ng c c đơn vị thu c S  theo 

chức năng, nhiệm vụ của đơn vị triển khai, thực hiện./. 
 

Nơi nhận: 
- Nh  trên; 

- B  Chỉ huy Quân sự (để b/c); 

- Ban Gi m đốc (để biết); 

- L u: VP. 
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