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CHỈ THỊ
Về việc thực hiện một số mặt công tác
Quân sự - Quốc phòng ñịa phương năm 2008
Năm 2008, tình hình thế giới và khu vực tiếp tục diễn biến phức tạp. ðối với
nước ta, thành phố Cần Thơ và huyện Phong ðiền, bọn phản ñộng, cơ hội chính trị và
các phần tử cực ñoan trong tôn giáo, dân tộc sẽ tiếp tục cấu kết nhau, triệt ñể lợi dụng
vấn ñề tự do dân chủ, tranh chấp khiếu kiện và ñền bù giải tỏa ở một số nơi ñể kích
ñộng chống ñối, gây rối, biểu tình tạo ra “ñiểm nóng” ñể kích ñộng biểu tình tiến tới
bạo loạn, gây cháy nổ, hoặc có thể tiến hành các hoạt ñộng khủng bố làm mất ổn ñịnh
chính trị, trật tự an toàn xã hội, gây áp lực ñối với ðảng, chính quyền các cấp. Tình
hình tệ nạn xã hội loại tội phạm, thiên tai, dịch bệnh có thể xảy ra phức tạp.
Từ ñặc ñiểm tình hình trên, ñể ñảm bảo hoàn thành tốt nhiệm vụ quân sự quốc phòng ñịa phương năm 2008; giữ vững ổn ñịnh chính trị, bảo ñảm trật tự, an
toàn xã hội trên ñịa bàn huyện, Ủy ban nhân dân huyện chỉ thị thực hiện một số
mặt công tác quân sự - quốc phòng ñịa phương năm 2008 như sau:
1. Tiếp tục củng cố và xây dựng huyện, xã, thị trấn thành khu vực phòng
thủ vững chắc:
- Giao Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự huyện tiếp tục bổ sung hoàn chỉnh
quyết tâm A và các kế hoạch phục vụ cho tác chiến phòng thủ, giúp ban, ngành, ñoàn
thể xây dựng kế hoạch B Nhà nước, tích cực chỉ ñạo các lực lượng vũ trang tham gia
củng cố xây dựng, nâng cao chất lượng hệ thống chính trị ở cơ sở theo Nghị quyết
Trung ương 5 (khóa IX) của ðảng. Huyện và các xã, thị trấn triển khai và thực hiện
các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội gắn chặt với quốc phòng - an
ninh, củng cố xây dựng khu vực phòng thủ huyện từng bước vững chắc.
- Giao Thủ trưởng Ban Chỉ huy quân sự và Công an thực hiện tốt quy chế
phối hợp về thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, tổ

