
 

UBND HUYỆN HỮU LŨNG 

HỘI ĐỒNG DGQP&AN HUYỆN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:         /KH-HĐ Hữu Lũng,  ngày      tháng 3  năm 2022 

 

KẾ HOẠCH 

Tuyên truyền giáo dục quốc phòng và an ninh 

trên Hệ thống truyền thanh của Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền 

thông huyện Hữu Lũng năm 2022  

 

Căn cứ Luật Giáo dục quốc phòng và an ninh ngày 19/6/2013; 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 quốc phòng và an ninh trong tình hình mới; Kế 

hoạch số 11/KH-HĐ ngày 04/3/2022 của Hội đồng giáo dục quốc phòng và an 

ninh tỉnh Lạng Sơn về việc tuyên truyền giáo dục quốc phòng và an ninh trên 

Đài phát thanh và truyền hình tỉnh, Báo Lạng Sơn năm 2022; 

Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh huyện Hữu Lũng xây dựng Kế 

hoạch tuyên truyền giáo dục quốc phòng và an ninh trên Hệ thống truyền thanh 

của Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông huyện Hữu Lũng năm 2022 

như sau: 

I.  MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

Nâng cao chất lượng, hiệu quả tuyên truyền giáo dục quốc phòng và an 

ninh trên Hệ thống truyền thanh cơ sở huyện Hữu Lũng; đưa công tác tuyên 

truyền, giáo dục về linh vực quốc phòng, an ninh cho các cấp, các ngành và toàn 

dân đi vào nề nếp, vừa bảo đảm tính rộng khắp, vừa có chiều sâu, góp phần nâng 

cao nhận thức, trách nhiệm cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân đối 

với nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong tình hình mới. 

2. Yêu cầu 

- Công tác tuyên truyền giáo dục quốc phòng và an ninh phải đúng quan 

điểm, đường lối quốc phòng, an ninh của Đảng, chính sách và Pháp luật của Nhà 

nước, bám sát thực tiễn và nhiệm vụ quốc phòng, quân sự, an ninh của huyện; 

đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục thường xuyên, đồng thời chu trọng 

tuyên truyền có trọng tâm, trọng điểm, tập trung vào dịp kỷ niệm các ngày lễ 

lớn, các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, của Quân khu, tỉnh và của 

huyện; 

- Nội dung, hình thức tuyên truyền đa dạng, nội dung phong phú, phù hợp 

với đời sống văn hóa và phong tục, tập quán của đồng bào các dân tộc trên địa 

bàn huyện, đảm bảo tính hấp dẫn, có tính giáo dục cao, thường xuyên cập nhật 

thông tin mới trong lĩnh vực quốc phòng, an ninh; 
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- Phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan ban ngành của huyện, nòng cốt là 

Ban Chỉ huy quân sự huyện, Công an huyện, Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Trung 

tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông huyện trong công tác tuyên truyền, giáo 

dục quốc phòng và an ninh.  

II . NỘI DUNG TUYÊN TRUYỀN 

1. Tuyên truyền về các quan điểm, đường lối, chủ trương, chính sách của 

Đảng, pháp luật của Nhà nước, chỉ thị, nghị quyết của cấp ủy, chính quyền, của 

địa phương về nhiệm vụ quốc phòng, an ninh; kỷ niệm 92 năm ngày thành lập 

Đảng Cộng sản Việt Nam ngày (03/02/1930 - 03/02/2022); 78 năm Ngày thành 

lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2022); 33 năm ngày hội 

quốc phòng toàn dân (22/12/1989 - 22/12/2022); 63 năm Ngày truyền thống Bộ 

đội Biên phòng (03/3/1959 - 03/3/2022); 77 năm Ngày truyền thống Công an 

nhân dân (19/8/1945 - 19/8/2022); 75 năm Ngày thành lập Lực lượng vũ trang 

tỉnh Lạng Sơn (07/3/1947 - 07/3/2022); 75 năm Ngày thành lập Lực lượng vũ 

trang huyện (15/4/1947 – 15/4/2022) và các ngày lễ trọng đại của đất nước, địa 

phương. 

2. Phản ánh việc triển khai tổ chức thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an 

ninh; tình hình kinh tế - xã hội; văn hóa, giáo dục và những hoạt động của lực 

lượng vũ trang địa phương; xây dựng tiềm lực quốc phòng, an ninh; xây dựng 

khu vực phòng thủ; xây dựng, hoạt động của lực lượng Bộ đội địa phương, Dân 

quân tự vệ, Dự bị động viên; đào tạo cán bộ quân sự, công an cho cơ sở; tuyển 

chọn và gọi công dân nhập ngũ; thực hiện chính sách hậu phương quân đội; giáo 

dục quốc phòng và an ninh cho cán bộ, đảng viên và các đối tượng khác theo 

quy định; công tác bảo vệ chủ quyền biên giới và giữ vững an ninh trật tự địa 

bàn; việc kết hợp phát triển kinh tế - xã hội với củng cố quốc phòng, an ninh; 

quốc phòng, an ninh với phát triển kinh tế,…. 

3. Tuyên truyền, giáo dục về lịch sử, truyền thống của dân tộc Việt Nam 

và của đồng bào các dân tộc trên địa bàn huyện; các địa danh và các anh hùng 

gắn với những chiến công trong lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc; 

khơi dậy lòng yêu nước, lòng tự hào, tự tôn dân tộc, nâng cao ý thức quốc phòng 

, an ninh cho mọi tầng lớp Nhân dân và lực lượng vũ trang nhất là thế hệ trẻ. 

4. Thường xuyên cập nhật thông tin về các hoạt động trong lĩnh vực quân 

sự, quốc phòng của một số nước trong khu vực và trên thế giới; nhất là về tình 

hình biển, đảo và những diễn biến có tác động đến nhiệm vụ quân sự, quốc 

phòng và an ninh của huyện. 

III. HÌNH THỨC TUYÊN TRUYỀN 

Ban thường trực Hội đồng giáo dục quốc phòng và an ninh huyện phối 

hợp với Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông huyện xây dựng kế 

hoạch tuyên truyền giáo dục quốc phòng và an ninh trong chương trình tổng thể 

của Trung tâm với các hình thức như sau: 

1. Phản ánh trong các bản tin thời sự và các chuyên mục, chuyên trang 

trên Hệ thống truyền thanh cơ sở. 
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2. Phát thanh tuyên truyền về hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ; những gương điển 

hình tiên tiến của lực lượng vũ trang, cán bộ, Nhân dân trong thực hiên nhiệm 

vụ quốc phòng, quân sự, an ninh và thực hiện “Học tập và làm theo tấm gương 

đạo đức Hồ Chí Minh”.  

3. Thông qua hoạt động âm nhạc, sân khấu với chủ đề về lịch sử, truyền 

thống về nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; tổ chức các cuộc thi tìm hiểu về 

Luật Dân quân tự vệ, các lĩnh vực quốc phòng, an ninh, về lịch sử, truyền thống, 

hình ảnh “ Bộ đội Cụ Hồ” Và hình ảnh Công an nhân dân,…. 

4. Lồng ghép nội dung giáo dục quốc phòng và an ninh trong triển khai 

thực hiện các chương trình kinh tế, văn hóa, xã hội của địa phương. 

IV. ĐƠN VỊ, NỘI DUNG VÀ THỜI GIAN TUYÊN TRUYỀN  

(có biểu kèm theo). 

V. BIỆN PHÁP TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Vào quý 4 hằng năm, các cơ quan đơn vị căn cứ yêu cầu, nhiệm vụ 

quốc phòng, an ninh của địa phương dựng nội dung tuyên truyền cho năm tiếp 

theo; Ban thường trực Hội đồng giáo dục quốc phòng và an ninh huyện phối hợp 

với Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông huyện xây dựng kế hoạch 

tuyên truyền cho năm sau trong chương trình tổng thể của Văn hóa, Thể thao và 

Truyền thông huyện. 

2. Hằng quý, Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông huyện và các 

cơ quan có liên quan tổ chức rút kinh nghiệm về kết quả tuyên truyền, thời 

lượng phát sóng và tuyên truyền lưu động, chất lượng các nội dung nhất là tính 

giáo dục, đề ra giải pháp khắc phục những hạn chế, tồn tại. 

3. Tăng cường kiểm tra, đôn đốc của Hội đồng giáo dục quốc phòng và an 

ninh huyện và các cơ quan, ban, ngành liên quan. Đưa nội dung, kết quả công 

tác tuyên truyền, giáo dục quốc phòng và an ninh thành một trong những tiêu chí 

xem xét thi đua cuối năm của từng cơ quan, đơn vị./. 

 
Nơi nhận: 
- HĐ GDQP&AN tỉnh (b/c); 

- Thường trực Huyện uỷ; 

- CT, PCT UBND huyện; 

- Các thành viên HĐ GDQP&AN huyện; 

- Ban CHQS huyện; 

- Công an huyện; 

- Trung tâm BDCT huyện; 

- Trung tâm VH,TT&TT huyện; 

- HĐ GDQP&AN các xã, thị trấn; 

- Lưu: VT. 

 

TM. HỘI ĐỒNG 

CHỦ TỊCH  

 

 

 

 
 

PHÓ CHỦ TỊCH UBND HUYỆN 

Trần Quốc Phong 
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ĐƠN VỊ, NỘI DUNG VÀ THỜI GIAN TUYÊN TRUYỀN 

(Kèm theo kế hoạch số       /KH-HĐ ngày     /3/2022 của Hội đồng giáo dục quốc phòng và an ninh huyện) 

 

Thời gian Nội dung 
Cơ quan thực 

hiện 
Cơ quan phối hợp Người phụ trách 

Tháng 01 

- Công tác chuẩn bị huấn luỵện; 

- Công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ 

- Hoạt động mừng Đảng mừng, xuân.; 

Ban Chính trị, 

Ban CHQS huyện 

Ban Tham mưu 

Ban CHQS huyện 

Trung tâm 

VHTT&TT huyện 

Chính trị viên 

Ban CHQS huyện 

An ninh trật tự 
Đội An ninh, 

Công an huyện 

Các cơ quan 

Công an huyện 

Trung tâm 

  VHTT&TT huyện 

Phó Trưởng Công 

an huyện 

Tháng 02 

- Kỷ niệm 92 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt 

Nam ngày (03/02/1930 – 03/02/2022); 

- Công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ; 

- Chính sách, pháp luật về quốc phòng, an ninh, hậu 

phương quân đội; 

- Hoạt động mừng Đảng mừng, xuân. 

Ban Chính trị, 

Ban CHQS huyện 

Ban Tham mưu 

Ban CHQS huyện 

Trung tâm 

VHTT&TT huyện 

Chính trị viên 

Ban CHQS huyện 

An ninh trật tự 
Đội An ninh, 

Công an huyện 

Các cơ quan 

Công an huyện 

Trung tâm 

VHTT&TT huyện 

Phó Trưởng Công 

an huyện 

Tháng 3 

- Tuyên truyền kỷ niệm 75 năm ngày thành lập Lực 

lượng vũ trang tỉnh Lạng Sơn (07/3/1947 - 07/3/2022);  

- Tuyên truyền kỷ niệm 63 năm ngày truyền thống Bộ 

đội Biên phòng (03/3/1959 - 03/3/2022); 

- Xây dựng lực lượng DQTV; 

Ban Chính trị, 

Ban CHQS huyện 

Ban Tham mưu 

Ban CHQS huyện 

Trung tâm 

VHTT&TT huyện 

Chính trị viên 

Ban CHQS huyện 
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- Ngày truyển thống lực lượng DQTV (28/3). 

 An ninh trật tự 
Đội An ninh, 

Công an huyện 

Các cơ quan 

Công an huyện 

Trung tâm 

VHTT&TT huyện 

Phó Trưởng Công 

an huyện 

Tháng 4 

- Tuyên truyền kỷ niệm 75 năm ngày thành lập Lực 

lượng vũ trang huyện (15/4/1947 – 15/4/2022); 

- Công tác huấn luyện DQTV; 

Ban Chính trị, 

Ban CHQS huyện 

Ban Tham mưu 

Ban CHQS huyện 

Trung tâm 

VHTT&TT huyện 

Chính trị viên 

Ban CHQS huyện 

An ninh trật tự 
Đội An ninh, 

Công an huyện 

Các cơ quan 

Công an huyện 

Trung tâm 

VHTT&TT huyện 

Phó Trưởng Công 

an huyện 

Tháng 5 

- Công tác huấn luyện DQTV; 

- Chính sách, pháp luật về quốc phòng, an ninh, hậu 

phương quân đội; 

- Tuyên truyền kỷ niệm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí 

Minh. 

Ban Chính trị, 

Ban CHQS huyện 

Ban Tham mưu 

Ban CHQS huyện 

Trung tâm 

VHTT&TT huyện 

Chính trị viên 

Ban CHQS huyện 

An ninh trật tự 
Đội An ninh, 

Công an huyện 

Các cơ quan 

Công an huyện 

Trung tâm 

VHTT&TT huyện 

Phó Trưởng Công 

an huyện 

Tháng 6 

- Luật và các văn bản về GDQP&AN; 

- Hoạt động công tác dân vận của DQTV; 

- Công tác phòng chống thiên tai, dịch bệnh của LLVT;  

 

Ban Chính trị, 

Ban CHQS huyện 

Ban Tham mưu 

Ban CHQS huyện 

Trung tâm 

VHTT&TT huyện 

Chính trị viên 

Ban CHQS huyện 

An ninh trật tự 
Đội An ninh, 

Công an huyện 

Các cơ quan 

Công an huyện 

Phó Trưởng Công 

an huyện 
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Trung tâm 

VHTT&TT huyện 

Tháng 7 

- Công tác GDQP&AN; 

- Hoạt động kỷ niệm ngày 27/7; 

- Chính sách hậu phương quân đội. 

Ban Chính trị, 

Ban CHQS huyện 

Ban Tham mưu 

Ban CHQS huyện 

Trung tâm 

VHTT&TT huyện 

Chính trị viên 

Ban CHQS huyện 

An ninh trật tự 
Đội An ninh, 

Công an huyện 

Các cơ quan 

Công an huyện 

Trung tâm 

VHTT&TT huyện 

Phó Trưởng Công 

an huyện 

Tháng 8 

- Công tác GDQP&AN; 

- Hoạt động kỷ niệm CMT 8 và Quốc khánh 02/9; 

- Chính sách hậu phương quân đội. 

Ban Chính trị, 

Ban CHQS huyện 

Ban Tham mưu 

Ban CHQS huyện 

Trung tâm 

VHTT&TT huyện 

Chính trị viên 

Ban CHQS huyện 

- An ninh trật tự; 

- Tuyên truyền kỷ niệm 77 năm ngày truyền thống Công 

an nhân dân (19/8/1945 - 19/8/2022). 

Đội An ninh, 

Công an huyện 

Các cơ quan 

Công an huyện 

Trung tâm 

VHTT&TT huyện 

Phó Trưởng Công 

an huyện 

Tháng 9 

- Hoạt động kỷ niệm CMT 8 và Quốc khánh 02/9; 

- Chính sách hậu phương quân đội.; 

- Công tác phòng chống thiên tai, dịch bệnh của LLVT. 
Ban Chính trị, 

Ban CHQS huyện 

Ban Tham mưu 

Ban CHQS huyện 

Trung tâm 

VHTT&TT huyện 

 

Chính trị viên 

Ban CHQS huyện 

- An ninh trật tự 

- Tuyên truyền ngày thành lập lực lượng PCCC 

Đội An ninh, 

Công an huyện 

Các cơ quan 

Công an huyện 

Trung tâm 

VHTT&TT huyện 

 

Phó Trưởng Công 

an huyện 
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Tháng 10 

- Hoạt động diễn tập chiến đấu phòng thủ; 

- Chính sách, pháp luật về quốc phòng và an ninh; 

- Phụ nữ LLVT tỉnh tích cự học tập, lao động sáng tạo, 

hoàn thành tốt nhiệm vụ, xây dựng gia đình hạnh phúc. 

Ban Chính trị, 

Ban CHQS huyện 

Ban Tham mưu 

Ban CHQS huyện 

Trung tâm 

VHTT&TT huyện 

Chính trị viên 

Ban CHQS huyện 

An ninh trật tự 
Đội An ninh, 

Công an huyện 

Các cơ quan 

Công an huyện 

Trung tâm 

VHTT&TT huyện 

Phó Trưởng Công 

an huyện 

Tháng 11 

- Kết quả diễn tập chiến đấu phòng thủ; 

- Kết quả huấn luyện, dân vận của LLVT huyện; 

- Công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 

2023. 

Ban Chính trị, 

Ban CHQS huyện 

Ban Tham mưu 

Ban CHQS huyện 

Trung tâm 

VHTT&TT huyện 

Chính trị viên 

Ban CHQS huyện 

An ninh trật tự 
Đội An ninh, 

Công an huyện 

Các cơ quan 

Công an huyện 

Trung tâm 

VHTT&TT huyện 

Phó Trưởng Công 

an huyện 

Tháng 12 

- Tuyên truyền kỷ niệm 78 năm ngày thành lập Quân đội 

nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2022);  

- Tuyên truyền kỷ niệm 33 năm ngày hội quốc phòng 

toàn dân (22/12/1989 - 22/12/2022); 

- Công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 

2023. 

Ban Chính trị, 

Ban CHQS huyện 

Ban Tham mưu 

Ban CHQS huyện 

Trung tâm 

VHTT&TT huyện 

Chính trị viên 

Ban CHQS huyện 

An ninh trật tự 
Đội An ninh, 

Công an huyện 

Các cơ quan 

Công an huyện 

Trung tâm 

VHTT&TT huyện 

Phó Trưởng Công 

an huyện 
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