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CÔNG BÁO/Số 09+10/Ngày 07-3-2019

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ CẦN THƠ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 03/CT-UBND

Cần Thơ, ngày 25 tháng 02 năm 2019

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

CHỈ THỊ
Công tác quân sự, quốc phòng năm 2019
Thực hiện Chỉ thị số 99/CT-BTL ngày 25 tháng 01 năm 2019 của Tư lệnh
Quân khu 9 về một số mặt công tác quốc phòng địa phương năm 2019; đồng thời, để
hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác quân sự, quốc phòng (QSQP) năm 2019, Chủ tịch
Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ chỉ thị:
1. Quán triệt và triển khai thực hiện chủ trương của Đảng, Nhà nước về
công tác quân sự, quốc phòng
a) Quán triệt quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà
nước về công tác QSQP thông qua các văn bản như: Luật Dân quân tự vệ năm 2009;
Luật Giáo dục quốc phòng và an ninh năm 2013; Luật Nghĩa vụ quân sự năm 2015;
Luật Quốc phòng năm 2018; Pháp lệnh Dự bị động viên; Nghị quyết số 28-NQ/TW
ngày 22 tháng 9 năm 2008 của Bộ Chính trị (khóa X) về tiếp tục xây dựng tỉnh, thành
phố trực thuộc Trung ương thành khu vực phòng thủ vững chắc trong tình hình mới;
Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 25 tháng 10 năm 2013 của Ban Chấp hành Trung
ương Đảng (khóa XI) về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; Nghị định
số 152/2007/NĐ-CP ngày 10 tháng 10 năm 2007 của Chính phủ về khu vực phòng
thủ; Nghị định số 02/2016/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2016 của Chính phủ về sửa
đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 152/2007/NĐ-CP; Nghị định số
74/2015/NĐ-CP ngày 09 tháng 9 năm 2015 của Chính phủ về phòng không nhân dân;
Nghị định số 168/NĐ-CP ngày 28/12/2018 của Chính phủ về công tác quốc phòng ở
Bộ, ngành Trung ương và địa phương; Nghị định số 02/2019/NĐ-CP ngày 02 tháng
01 năm 2019 của Chính phủ về phòng thủ dân sự; Thông tư số 06/2016/TT-BQP
ngày 23 tháng 01 năm 2016 của Bộ Quốc phòng hướng dẫn thực hiện Nghị định số
74/2015/NĐ-CP ngày 09 tháng 9 năm 2015 của Chính phủ và các văn bản có liên
quan đến lĩnh vực quốc phòng và an ninh (QPAN) một cách sâu rộng, đồng bộ tạo sự
đồng thuận cao trong hệ thống chính trị; làm tiền đề để xây dựng cơ sở chính trị vững
mạnh toàn diện, xây dựng thế trận quân sự, an ninh và xây dựng xã, phường, thị trấn
chiến đấu trong khu vực phòng thủ;

