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CHỈ THỊ
Về nhiệm vụ ñộng viên quân ñội năm 2006
Năm 2005 ñược sự quan tâm lãnh ñạo, chỉ ñạo của Bộ Quốc phòng, Bộ Tư
lệnh Quân khu 3 và trực tiếp là cấp uỷ chính quyền các cấp, công tác ñộng viên quân
ñội của tỉnh ñã ñạt ñược kết quả tốt; thường xuyên tuyên truyền, giáo dục Luật Nghĩa
vụ quân sự (NVQS), Pháp lệnh về lực lượng dự bị ñộng viên (DBðV) từng bước làm
chuyển biến, nâng cao nhận thức của mọi tầng lớp nhân dân ñối với nhiệm vụ quốc
phòng ñịa phương trong tình hình hiện nay. Hoàn thành 100% chỉ tiêu báo ñộng kiểm
tra quân số, huấn luyện ñạt hiệu quả thiết thực, hiệp ñồng chặt chẽ với các ñơn vị
nhận nguồn ñộng viên trên ñịa bàn tổ chức phúc tra, kiện toàn tổ chức biên chế các
ñơn vị DBðV cơ bản bảo ñảm ñủ số lượng, chất lượng ñạt cao hơn năm 2004. Công
tác ñăng ký, quản lý nguồn ñộng viên và duy trì hoạt ñộng của các ñơn vị DBðV
ñược chấn chỉnh và từng bước ñi vào nề nếp, hiệu quả.
Tuy nhiên, vẫn còn một số tồn tại cần khắc phục ñó là: Công tác tuyên truyền
giáo dục Luật NVQS, Pháp lệnh về lực lượng DBðV có ñịa phương làm chưa sâu
rộng, mới chỉ tập trung vào thời ñiểm triển khai, tổ chức thực hiện nhiệm vụ. Nhận
thức của một số cán bộ, nhân dân, quân nhân dự bị (QNDB) về nhiệm vụ ñộng viên
quân ñội và Pháp lệnh về lực lượng DBðV còn hạn chế, chất lượng chuyên nghiệp
quân sự của một số ñơn vị DBðV binh chủng còn thấp; công tác ñăng ký, quản lý
nguồn ñộng viên có cơ sở làm chưa chặt chẽ, thiếu chính xác, nhất là số QNDB
thường xuyên ñi làm ăn xa vắng, các phương tiện kỹ thuật do tư nhân quản lý.
Thi hành Quyết ñịnh số 173/2005/Qð-TTg ngày 09/6/2005 của Thủ tướng
Chính phủ về việc giao chỉ tiêu kế hoạch nhà nước về xây dựng và huy ñộng lực
lượng DBðV; Quyết ñịnh 1149/Qð-TTg ngày 02/11/2005 của Thủ tướng Chính phủ
về giao chỉ tiêu huấn luyện, kiểm tra sẵn sàng chiến ñấu (SSCð) QNDB năm 2006.
Căn cứ Chỉ thị số 04/CT-UBND ngày 19/01/2006 của UBND tỉnh về nhiệm vụ Quân
sự, quốc phòng ñịa phương năm 2006. ðể hoan thành tốt nhiệm vụ ñộng viên quân
ñội năm 2006, UBND tỉnh yêu cầu Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thủ trưởng các
cơ quan, ban ngành, ñoàn thể trong tỉnh triển khai, thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau:
1. Tổ chức, tuyên truyền, giáo dục sâu rộng Luật NVQS; Pháp lệnh về lực
lượng DBðV trong mọi tầng lớp nhân dân nhằm làm chuyển biến nhận thức, nâng
cao ý thức quốc phòng, nghĩa vụ, trách nhiệm của các tổ chức chính trị, xã hội, kinh
tế và của mọi công dân ñối với sự nghiệp “xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ
nghĩa” trong tình hình hiện nay.

