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chống có hiệu quả chiến lược: “Diễn biến hòa bình” bạo loạn lật đổ của các thế lực
thù địch. Sẵn sàng chiến đấu đánh bại mọi âm mưu hoạt động phá hoại chiến tranh
xâm lược trên địa bàn.
2. Yêu cầu:
- Tập trung sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các địa phương, nắm
vững mục đích, yêu cầu của đợt diễn tập, chuẩn bị đầy đủ chu đáo, xác định nội dung,
phương pháp diễn tập phù hợp, thiết thực, sát với thực tế của từng địa phương;
- Tổ chức điều hành diễn tập nghiêm túc, chặt chẽ, khoa học, tiết kiệm, không
phô trương hình thức, không làm ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt của nhân dân;
- Làm tốt công tác phòng gian, bảo mật, bảo đảm tuyệt đối an toàn cho người,
trang bị, tài sản của Nhà nước và nhân dân địa phương;
- Đánh giá đúng kết quả diễn tập, rút ra bài học kinh nghiệm trong lãnh đạo,
điều hành của cấp ủy, chính quyền; củng cố và nâng cao nhận thức trách nhiệm, năng
lực công tác của đội ngũ cán bộ cơ sở trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân, kết
hợp thế trận an ninh nhân dân ở địa phương.
II. Nội dung diễn tập:
- Giai đoạn 1: chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu; chuyển địa phương từ thời
bình sang thời chiến; vận hành cơ chế 02/BCT Bộ Chính trị xử trí tình huống; bảo
đảm an ninh chính trị - trật tự an toàn ở địa phương;
- Giai đoạn 2: tổ chức chuẩn bị chiến đấu; cấp ủy, chính quyền lãnh đạo, điều
hành mọi hoạt động của địa phương khi chuyển sang thời chiến; chuẩn bị sẵn sàng
đối phó với chiến tranh;
- Giai đoạn 3: thực hành chiến đấu (Chỉ huy trưởng Quân sự chỉ huy lực lượng
dân quân thuộc quyền thực hành đánh địch bảo vệ địa bàn).
III. Thời gian diễn tập:
- Thời gian làm công tác chuẩn bị diễn tập bắt đầu từ ngày 10/6/2008;
- Thời gian hoàn thành mọi công tác chuẩn bị 25/7/2008;
- Thời gian thực hành diễn tập 28/7 đến 31/7/2008 (mỗi địa phương thực hiện
diễn tập 02 ngày).
IV. Nhiệm vụ địa phương tham gia diễn tập:

