
UBND TỈNH SÓC TRĂNG 

SỞ TÀI CHÍNH 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc                                                         
     

Số:           /STC-VP Sóc Trăng, ngày        tháng 4 năm 2022 

V/v triển khai, thực hiện      

Chỉ thị số 02/CT-UBND ngày 

09/3/2022 về việc thực hiện 

một số mặt công tác quốc 

phòng địa phương năm 2022 

  

  

                                          Kính gửi: Chánh Văn phòng, Chánh Thanh tra và  

Trưởng các phòng nghiệp vụ thuộc Sở Tài chính 

  tỉnh Sóc Trăng. 
 

Thực hiện Chỉ thị số 02/CT-UBND ngày 09/3/2022 của Chủ tịch Ủy 

ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng về việc thực hiện một số mặt công tác quốc 

phòng địa phương năm 2022. Giám đốc yêu cầu Chánh Văn phòng, Chánh 

Thanh tra và Trưởng các phòng nghiệp vụ thuộc Sở thực hiện một số nhiệm 

vụ trọng tâm như sau: 

1. Quán triệt quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của 

Nhà nước về công tác quân sự, quốc phòng địa phương; Nghị quyết số 28-

NQ/TW ngày 22/9/2008 của Bộ Chính trị về tiếp tục xây dựng các tỉnh, thành 

phố trực thuộc trung ương thành khu vực phòng thủ vững chắc trong tình hình 

mới; Nghị định số 21/2019/NĐ-CP ngày 22/02/2019 của Chính phủ về khu 

vực phòng thủ. 

Triển khai thực hiện Luật Quốc phòng năm 2018; Nghị định số 

168/2018/NĐ-CP ngày 28/12/2018 của Chính phủ về công tác quốc phòng ở 

bộ, ngành trung ương, địa phương và Thông tư số 99/2019/TT-BQP ngày 

06/7/2019 của Bộ Quốc phòng quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi 

hành Nghị định số 168/2018/NĐ-CP, kết hợp với thực hiện Chỉ thị số 

36/2005/CT-TTg ngày 17/10/2005 của Thủ tướng Chính phủ về tiếp tục chỉ 

đạo xây dựng cơ sở vững mạnh toàn diện để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ quốc 

phòng, an ninh (QPAN) trong tình hình mới; Nghị định số 02/2019/NĐ-CP 

ngày 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 việc kết hợp quốc phòng 

với kinh tế – xã hội và kinh tế – xã hội với quốc phòng; Nghị định số 01/2019/NĐ-

CP ngày 01/01/2019 của Chính quy định về tổ chức xây dựng kế hoạch và biện 

pháp thực hiện động viên quốc phòng; thực hiện Luật Dân quân tự vệ (DQTV) 

năm 2019 và các văn bản quy phạm pháp luật về công tác DQTV. Tiếp tục quán 

triệt Chỉ thị số 12-CT/TW ngày 03/5/2007 của Bộ Chính trị về tăng cường sự 

lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục QPAN trong tình hình mới; triển 

khai thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật về công tác giáo dục QPAN. 

2. Nâng cao trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền đối 

với công tác giáo dục QPAN; thực hiện nhiệm vụ quốc phòng và xây dựng cơ 



sở vững mạnh toàn diện; củng cố, kiện toàn Ban Chỉ huy Quân sự cơ quan, 

Tiểu đội tự vệ cơ quan; tăng cường mối quan hệ phối hợp với các cơ quan, 

đơn vị trong việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ xây dựng lực lượng tự vệ và 

tham mưu cho cấp ủy, người đứng đầu cơ quan trong thực hiện công tác quốc 

phòng theo quy định của pháp luật; cử công chức là Tiểu đội tự vệ cơ quan 

tham gia tập huấn, bồi dưỡng, huấn luyện, diễn tập cho DQTV theo quy định 

tại Thông tư số 69/2020/TT-BQP ngày 15/6/2020 của Bộ trưởng Bộ Quốc 

phòng quy định chi tiết một số điều của Luật DQTV. 

Quán triệt, triển khai thực hiện Nghị định số 03/2019/NĐ-CP ngày 

05/9/2019 về phối hợp giữa Bộ Công an và Bộ Quốc phòng trong thực hiện 

nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh 

phòng, chống tội phạm và nhiệm vụ quốc phòng; Nghị định số 02/2020/NĐ-

CP ngày 30/6/2020 của Chính phủ quy định về hoạt động phối hợp của 

DQTV; đảm bảo an ninh trật tự, an toàn cơ quan trong các ngày Lễ, Tết, các 

sự kiện quan trọng của tỉnh...  

3. Tăng cường hiệu lực quản lý nhà nước về công tác DQTV và giáo 

dục QPAN; phát huy vai trò tham mưu của cơ quan trong công tác quản lý 

nhà nước về thực hiện các chế độ, chính sách đối với lực lượng DQTV theo 

Nghị định số 72/2020/NĐ-CP ngày 30/6/2020 quy định chi tiết một số điều 

của Luật DQTV về tổ chức xây dựng lực lượng và chế độ, chính sách đối với 

DQTV; phối hợp trong vận động, huy động các nguồn ở địa phương để bảo 

đảm cho hoạt động của DQTV;  cử công chức tham dự bồi dưỡng kiến thức 

quốc phòng và an ninh cho các đối tượng theo phân cấp.  

Theo nội dung Công văn này, Chánh Văn phòng, Chánh Thanh tra và 

Trưởng các phòng nghiệp vụ thuộc Sở triển khai, phổ biến đến toàn thể công 

chức và người lao động trực thuộc biết và thực hiện có hiệu quả./. 

 
Nơi nhận:  
- Như trên; 

- Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; 

- Ban Giám đốc; 

- Cổng Thông tin điện tử Sở; 

- Lưu: VP. 

 

 
 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Dương Thị Kim Thúy 
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