Quang cnh khai mc hun luyn quân s, giáo dc chính tr nm 2019 (BTGU)
Ti Khai mc,ng chí Bí Th ng y yêu cu các ng chí dân quân phi hoàn thành tt các yêu cu ca khóa hun
luyn ra; ây là lc lng ã s cùng các lc lng khác trong h thng an ninh quc phòng toàn dân phát huy tt
hn na sc lc và trí tu ca mình hoàn thành ngha v vi nhân dân, vi T quc, óng góp vào hot ng bo v
chính tr an ninh quc phòng.
Sau bui l khai mc, thay mt t giáo viên, ng chí Nguyn Dng S báo cáo viên Qun y ã gii thiu vi lp hun
luyn chuyên "bin o Vit Nam và trách nhim ca dân quân"; Các ni dung hun luyn v quân s bao gm:
hun luyn iu lnh i ng, hun luyn k thut bn súng trng ; Nhng kin thc c bn v s dng các loi v khí, lu n, mìn
c trang b và các loi công c, v khí t to; Hip ng gia các lc lng x trí các tình hung theo phng án chin u,
phòng th dân s, gi gìn, bo v an ninh chính tr, trt t an toàn xã hi khu dân c.
ng chí thiu tá - Nguyn Quang Phúc phó Tham mu trng BCH QS Qun ánh giá cao công tác chun b hun luyn; ng thi, yêu cu lc lng
dân quân cn thc hin hun luyn vi thái nghiêm túc úng theo k hoch, t ó xây dng phm cht o c cách mng, bn lnh chính tr, ý thc t chc k
lut, tác phong chính quy, tinh nhu; nâng cao tinh thn cnh giác, ý thc trách nhim trong thc hin nhim v, góp phn cùng các lc lng gi vng
an ninh chính tr, trt t an toàn xã hi trên a bàn.
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