nh minh ha
Thông qua hot ng tuyên truyn, k nim khi dy và phát huy trách nhim ca toàn ng, toàn dân và toàn
quân trong xây dng nn quc phòng toàn dân vng mnh, th trn chin tranh nhân dân vng chc; xây dng
Quân i nhân dân cách mng, chính quy, tinh nhu, tng bc hin i, áp ng yêu cu xây dng và bo v T quc
Vit Nam xã hi ch ngha trong tình hình mi; c v, ng viên cán b, ng viên và các tng lp nhân dân ra sc
thi ua, quyt tâm thc hin thng li ngh quyt i hi ng b các cp và Ngh quyt i hi i biu toàn quc ln th XII ca
ng. Tuyên truyn sâu rng, nâng cao nhn thc v v trí, vai trò, tm quan trng ca công tác quc phòng
toàn dân; tip tc khng nh vai trò to ln ca qun chúng nhân dân trong s nghip xây dng, bo v T quc,
thành tu to ln ca 30 nm xây dng nn quc phòng toàn dân; nhng truyn thng v vang và công lao,
óng góp to ln ca Quân i nhân dân Vit Nam trong 75 nm xây dng và trng thành; qua ó cng c nim
tin i vi ng, Nhà nc và Quân i.
Ni dung tuyên truyn: ng li, ch trng ca ng, chính sách, pháp lut ca Nhà nc v xây dng nn quc
phòng toàn dân, th trn chin tranh nhân dân, nht là Ngh quyt i hi i biu toàn quc ln th XII ca ng, các
Ngh quyt Trung ng khóa XII; Ngh quyt s 28-NQ/TW ngày 25/10/2013 ca Hi ngh Trung ng 8
(khóa XI) v Chin lc bo v T quc trong tình hình mi; Ngh quyt s 28-NQ/TW, ngày 22/9/2008 ca B
Chính tr (khóa X) v tip tc xây dng tnh, thành ph trc thuc Trung ng thành khu vc phòng th vng chc
trong tình hình mi; Lut Quc phòng 2018; Lut Dân quân t v 2009; Lut Giáo dc quc phòng và an
ninh nm 2013; lu ý phân tích, làm rõ c s lý lun và thc tin hình thành quan im, ch trng ca ng, chính
sách, pháp lut ca Nhà nc và nhng ni dung c bn v xây dng nn quc phòng toàn dân cng nh quyn,
ngha v ca các cp, các ngành, oàn th, ca cán b, ng viên và nhân dân i vi công tác quc phòng
toàn dân và th trn an ninh nhân dân trong tình hình hin nay.
Các hot ng tuyên truyn k nim: Ngoài các hot ng c phân công trong K hoch s 707/KH-BQP, ngày
18/01/2019 ca B Quc phòng v t chc các hot ng k nim 30 nm Ngày hi Quc phòng toàn dân và 75 nm
Ngày thành lp Quân i nhân dân Vit Nam; tùy theo iu kin c th t chc các hình thc tuyên truyn k nim
khác phù hp, nh:

- T chc s kt thc hin Ngày hi Quc phòng toàn dân giai on 2009-2019 3 cp: xã, huyn, tnh; gp mt giao
lu in hình tiên tin trong tham gia xây dng nn quc phòng toàn dân giai on 2009 - 2019.
- T chc gp mt các cu chin binh tiêu biu; t chc “Ngày hi vn hóa quân - dân”.
- T chc các hot ng “n n áp ngha”, “Ung nc nh ngun”, dâng hng tng nim các anh hùng lit s; thm hi,
chm sóc các gia ình chính sách, ngi có công vi cách mng, các hot ng “xóa ói, gim nghèo”.
- T chc tuyên truyn trên các phng tin thông tin i chúng, c ng trc quan, thông qua i ng báo cáo viên,
tuyên truyn viên, qua sinh hot thng k ca các t chc chính tr - xã hi và các tài liu, n phm tuyên
truyn,…
T chc thc hin: ch ng nm tình hình t tng cán b, ng viên và các tng lp nhân dân kp thi tham mu,
xut các hot ng tuyên truyn, t tng phù hp cho cp y ng, chính quyn; ng thi vn ng cán b tuyên giáo,
báo cáo viên, tuyên truyn viên, biên tp viên, phóng viên báo, ài ng ti, thông tin tích cc trên mng xã
hi ca Ban Tuyên giáo Trung ng và các trang mng khác. Theo dõi, kim tra t chc các hot ng tuyên
truyn k nim ca a phng, ca ngành báo cáo vi cp y ng và Ban Tuyên giáo Trung ng.
ngun Ban Tuyên giáo Trung ng.
Hng dn s 106-HD/BTGTW ti ây

