
UBND HUYỆN LỘC BÌNH 

HỘI ĐỒNG GDQP&AN 

Số:          /KH-HĐ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Lộc Bình, ngày      tháng 3 năm 2023 
 

 

KẾ HOẠCH 

Tuyên truyền giáo dục quốc phòng và an ninh trên các phương tiện  

thông tin đại chúng huyện Lộc Bình năm 2023 

 

Căn cứ Kế hoạch số 23/KH-HĐ ngày 21/02/2023 của Hội đồng Giáo dục 

quốc phòng và an ninh tỉnh Lạng Sơn về Tuyên truyền giáo dục quốc phòng và 

an ninh trên Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Lạng Sơn năm 2023; 

Thực hiện Kế hoạch số 06/KH-UBND ngày 14/02/2023 của Ủy ban nhân 

dân huyện về thực hiện nhiệm vụ quốc phòng địa phương năm 2023; 

Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh huyện Lộc Bình xây dựng kế 

hoạch tuyên truyền giáo dục quốc phòng và an ninh trên các phương tiện thông 

tin đại chúng huyện Lộc Bình năm 2023, 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 tới cán bộ, Đảng viên và nhân dân trên địa bàn huyện thông qua Đài phát 

thanh và Truyền hình huyện Lộc Bình; đưa công tác tuyên truyền, giáo dục về 

lĩnh vực quốc phòng và an ninh cho các cấp, các ngành và toàn dân đi vào nền 

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 chú 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, Quân khu, tỉnh và của huyện; 

Nội dung, hình thức tuyên truyền phải đa dạng, phong phú, phù hợp với 

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

đảm bảo tính thời sự, có tính giáo dục cao, thường xuyên cập nhật thông tin mới 

trong lĩnh vực quốc phòng, an ninh; 

Có sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan chức năng của huyện, nòng cốt 

là Ban CHQS huyện, Công an huyện, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Chi Ma, Đồn 

Biên phòng Chi Lăng, Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Trung tâm Chính trị huyện, 

Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông huyện, trong công tác tuyên 
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truyền, giáo dục quốc phòng và an ninh. 

II. NỘI DUNG TUYÊN TRUYỀN ỊỊHỊ 

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

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

phương về nhiệm vụ quốc phòng, an ninh; kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đảng 

Cộng sản Việt Nam ngày (03/03/1930 - 03/02/2023); 79 năm ngày thành lập 

Quân  đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2023); 34 năm ngày hội quốc 

phòng toàn dân (22/12/1989 - 22/12/2023); 64 năm ngày truyền thống Bộ đội 

Biên phòng (03/3/1959 - 03/3/2023); 34 năm ngày Biên phòng toàn dân 

(03/3/1989 - 03/3/2023); 78 năm ngày truyền thống Công an nhân dân 

(19/8/1945 - 19/8/2023); 76 năm ngày thành lập Lực lượng vũ trang tỉnh Lạng 

Sơn (07/3/1947 - 07/3/2023) và các ngày Lễ trọng đại của đất nước, địa phương. 

2. Tuyên truyền thực hiện nhiệm vụ quốc phòng và an ninh; tình hình kinh 

tế - xã hội 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, công tác bảo vệ chủ quyền 

biên giới, giữ vững an ninh trật tự địa bàn; nhiệm vụ củng cố quốc phòng và an 

ninh gắn với phát triển kinh tế - xã hội, 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 gọi công dân nhập ngũ; thực hiện chính sách hậu phương quân 

đội. Công tác giáo dục quốc phòng và an ninh cho học sinh; bồi dưỡng kiến thức 

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

định. 

3. Tuyên truyền, giáo dục về lịch sử, truvền thống anh hùng của dân tộc 

Việt Nam, Quân đội nhân dân Việt Nam, Công an nhân dân Việt Nam và đồng 

bào các dân tộc trên địa bàn huyện; các địa danh trên địa bàn gắn với những 

chiến công trong lịch sử dựng nước, 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 các 

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 trên địa bàn huyện. 

III. HÌNH THỨC TUYÊN TRUYỀN 

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

trên hệ thống loa truyền thanh của huyện, xã, thị trấn; trên trang Lộc Bình - Dấu 

ấn vùng biên cương; Lộc Bình nơi biên cương; cộng tác với Báo, Đài Phát thanh 

- Truyền hình tỉnh. 

2. Phối hợp với Trung tâm phát hành phim và chiếu bóng tỉnh chiếu các 

bộ phim tài liệu về lịch sử dân tộc trong quá trình dựng nước và giữ nước, nhất 

là lịch sử cách mạng Việt Nam trong hai cuộc kháng chiến giải phóng dân tộc; 

chiến tranh bảo vệ biên giới phía Bắc và trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ 

quốc ngày nay; hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ; những gương điển hình tiên tiến của lực 
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lượng vũ trang, cán bộ, Nhân dân trong thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, quân 

sự, an ninh và thực hiện "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ 

Chí Minh”. 

3. Thông qua hoạt động văn hóa, văn nghệ, sân khấu hóa với các chủ đề 

về lịch sử, truyền thống, về công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; về hoạt 

động của lực lượng vũ trang địa phương, 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 tuyên truyền nội dung giáo dục quốc phòng và an ninh trong 

triển khai thực hiện các chương trình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN  

1. Các cơ quan, đơn vị căn cứ yêu cầu, nhiệm vụ quốc phòng, an ninh của 

địa phương, xây dựng nội dung tuyên truyền, Ban Thường trực Hội đồng Giáo 

dục quốc phòng và an ninh huyện phối hợp với Phòng Văn hóa và Thông tin, 

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

truyền Giáo dục quốc phòng và an ninh phù hợp với điều kiện thực tế của địa 

phương đảm bảo hiệu quả. 

2. Các cơ quan, đơn vị có liên quan cần tổ chức rút kinh nghiệm, báo cáo 

kết quả tuyên truyền, thời lượng phát sóng, chất lượng các nội dung tuyên truyền 

nhất là tính giáo dục, đề ra giải pháp khắc phục những hạn chế, tồn tại (nếu có) 

về Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh huyện (Ban Chỉ huy Quân sự 

huyện - Cơ quan Thường trực) để tổng hợp báo cáo theo quy định. 

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

an ninh huyện và các phòng, 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: 
- Hội đồng GDQP&AN tỉnh (b/c);   

- CT, PCT UBND huyện; 

- Ban Tuyên giáo Huyện ủy (để phối hợp chỉ đạo); 

- Các thành viên HĐGDQP&AN huyện; 

- Ban CHQS huyện, CA huyện, Đồn BPCK Chi Ma; 

- Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông; 

- Hội đồng GDQP&AN các  xã, TT; 

- Các Trường THPT trên địa bàn huyện; 

- C, PCVP HĐND và UBND huyện; 

- Lưu: VT. DQTV. HMT70. 

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG 

 

 

 

 

 

 
PHÓ CHỦ TỊCH UBND HUYỆN 

Hoàng Thị Thúy 

                                                                                



NỘI DUNG VÀ THỜI GIAN TUYÊN TRUYỀN GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH NĂM 2023 

(Kèm theo Kế hoạch số:        /KH-HĐ ngày      /3/2023 của Hội đồng GDQP&AN huyện) 

 

Thời 

gian 
Nội dung 

Cơ quan 

thực hiện 

Cơ quan 

phối hợp 

Người phụ 

trách 

Tháng 

01 

- Công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2023. 

- Chủ trương, chính sách của Đảng, của cấp ủy các cấp và các văn 

bản pháp luật về công tác quốc phòng, quân sự địa phương năm 2023. 

- Các hoạt động mừng Đảng, mừng xuân và chăm lo cho đối tượng 

chính sách của địa phương. 

TTVH, 

TT&TT huyện, 

Ban CHQS 

huyện 

Ban chỉ 

huy Quân 

sự huyện. 

Giám đốc 

TTVH, 

TT&TT 

huyện, 

Ban CHQS 

huyện 

Tháng 

02 

- Kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam 

(03/02/1930- 03/02/2023). 

- Thực hiện công tác tuyên truyền cổ động, trang trí khánh tiết cho Lễ 

giao nhận quân năm 2023.  

- Tổ chức các hoạt động mừng Đảng, mừng xuân, ra quân huấn luyện 

năm 2023. 

- Kết quả thăm, tặng quà nhân Tết Nguyên đán Quý Mão 2023. 

- Kết quả công tác tập huấn cán bộ quân sự cơ sở năm 2023. 

TTVH, 

TT&TT huyện, 

Ban CHQS 

huyện 

Ban chỉ 

huy Quân 

sự huyện. 

Giám đốc 

TTVH, 

TT&TT 

huyện, 

Ban CHQS 

huyện 

Tháng 

03 

- Công tác huấn luyện chiến đấu, giáo dục chính trị trong tháng đầu 

huấn luyện. Tập huấn cán bộ DQTV cơ sở. 

- Tổ chức Hội thi cán bộ giảng dạy chính trị giỏi và Hội thi Chỉ huy 

trưởng Ban CHQS xã, thị trấn ở cấp huyện có chất lượng, tham gia 

Hội thi cấp tỉnh đạt kết quả cao. 

- Thành lập đội văn nghệ Quần chúng trong LLVT huyện tổ chức 

luyện tập tham gia Hội diễn cấp tỉnh có chất lượng. 

- 64 năm ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng (03/3/1959 – 

03/3/2023); 34 năm ngày Biên phòng toàn dân (03/3/1989 – 

TTVH, 

TT&TT huyện, 

Ban CHQS 

huyện 

Ban chỉ 

huy Quân 

sự huyện. 

Giám đốc 

TTVH,TT&

TT  huyện, 

Ban CHQS 

huyện 
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Thời 

gian 
Nội dung 

Cơ quan 

thực hiện 

Cơ quan 

phối hợp 

Người phụ 

trách 

03/3/2023); 76 năm ngày thành lập Lực lượng vũ trang tỉnh Lạng Sơn 

(07/3/1947 – 07/3/2023) và các ngày Lễ trọng đại của đất nước, địa 

phương. 

- Truyền thống của lực lượng Dân quân Tự vệ (28/3/1935 – 

28/3/2023). 

- Công tác giáo ban quí 1 triển khai nhiệm vụ QPĐP quí 2/2023 cấp 

huyện. 

- Tham gia và viết tin, bài, hình ảnh, video trên trang facebook “Tôi 

yêu chiến sỹ Sao Vuông”. 

Tháng 

04 

- Gương điển hình trong công tác quốc phòng địa phương. 

- Giáo dục quốc phòng và an ninh cho các cấp trên địa bàn huyện. 

- Tuyên truyền, truyền thống lịch sử huyện Lộc Bình. 

- Công tác huấn luyện lực lượng DQTV của huyện năm 2023. 

- Tham gia và viết tin, bài, hình ảnh, video trên trang facebook “Tôi 

yêu chiến sỹ Sao Vuông”. 

- Liên hệ Trung đoàn 123, Sư đoàn 3, Quân khu 1 xây dựng video 

tuyên truyền trong công tác tuyển quân. 

TTVH, 

TT&TT huyện, 

Ban CHQS 

huyện 

Ban chỉ 

huy Quân 

sự huyện. 

Giám đốc 

TTVH,TT&

TT huyện, 

Ban CHQS 

huyện 

Tháng 

05 

- Gương điển hình trong công tác quốc phòng địa phương. 

- Tìm hiểu chính sách, pháp luật về quốc phòng, an ninh, chính sách 

hậu phương quân đội. 

- Công tác triển khai nhiệm vụ chuẩn bị diễn tập chiến đấu phòng thủ 

cấp xã năm 2023. 

- Tuyên truyền công tác phòng chống thiên tai, lụt bão… của lực 

lượng vũ trang địa phương. 

- Tuyên truyền công tác dân vận ở các cơ sở và thôn bản. 

- Tham gia và viết tin, bài, hình ảnh, video trên trang facebook “Tôi 

TTVH, 

TT&TT huyện, 

Ban CHQS 

huyện 

Ban chỉ 

huy Quân 

sự huyện. 

Giám đốc 

TTVH,TT&

TT huyện, 

Ban CHQS 

huyện 
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Thời 

gian 
Nội dung 

Cơ quan 

thực hiện 

Cơ quan 

phối hợp 

Người phụ 

trách 

yêu chiến sỹ Sao Vuông”. 

Tháng 

06 

- Xây dựng lực lượng Dân quân tự vệ Phòng không, Dân quân tự vệ 

cơ động. 

- Gương điển hình tiên tiến Cựu chiến binh trong công tác xoá đói 

giảm nghèo. 

- Lực lượng vũ trang trong công tác tuyên truyền tìm kiếm, cứu hộ, 

cứu nạn, khắc phục hậu quả thiên tai. 

- Tham gia và viết tin, bài, hình ảnh, video trên trang facebook “Tôi 

yêu chiến sỹ Sao Vuông”. 

- Công tác bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho cán bộ, 

viên chức, Đảng viên trên địa bàn huyện. 

- Tổ chức tuyên truyền kỷ niệm 76 năm ngày truyền thống lực lượng 

vũ trang huyện (01/7/1947 – 01/7/2023) 

- Công tác GDQP&AN cho học sinh các trường THPT trên địa bàn 

huyện. 

- Tuyên tryền công tác dân vận ở các cơ sở và thôn bản. 

TTVH, 

TT&TT huyện, 

Ban CHQS 

huyện  

Ban chỉ 

huy Quân 

sự huyện. 

Giám đốc 

TTVH,TT&

TT huyện, 

Ban CHQS 

huyện 

Tháng 

07 

- Đối tượng chính sách tiêu biểu trong chấp hành đường lối, chính 

sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và làm kinh tế giỏi. 

- Tìm hiểu chính sách, pháp luật về quốc phòng, an ninh, chính sách 

hậu phương quân đội. 

- Các địa phương chăm lo cho gia đình chính sách và hoạt động đền 

ơn đáp nghĩa (ngày 27/7). 

- Tham gia và viết tin, bài, hình ảnh, video trên trang facebook “Tôi 

yêu chiến sỹ Sao Vuông”. 

- Tuyên truyền công tác dân vận ở các cơ sở và thôn bản. 

 TTVH, 

TT&TT huyện, 

Ban CHQS 

huyện 

Ban chỉ 

huy Quân 

sự huyện.. 

 

Giám đốc 

TTVH,TT&

TT huyện, 

Ban CHQS 

huyện 
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Thời 

gian 
Nội dung 

Cơ quan 

thực hiện 

Cơ quan 

phối hợp 

Người phụ 

trách 

Tháng 

08 

- Lực lượng vũ trang với chính sách hậu phương quân đội. 

- Gương điển hình trong công tác quốc phòng địa phương. 

- Tìm hiểu về chính sách, pháp luật về quốc phòng và an ninh, hậu 

phương quân đội. 

- 78 năm ngày truyền thống Công an nhân dân (19/8/1945 – 

19/8/2023). 

- Tuyên truyền kỷ niệm Cách mạng tháng tám và Quốc khánh 2/9. 

- Tham gia và viết tin, bài, hình ảnh, video trên trang facebook “Tôi 

yêu chiến sỹ Sao Vuông”. 

- Tuyên truyền công tác dân vận ở các cơ sở và thôn bản. 

 

TTVH, 

TT&TT huyện, 

Ban Chính 

trị/Ban CHQS 

huyện 

 

Ban Tham 

mưu/ 

Ban 

CHQS 

huyện. 

 

Giám đốc 

TTVH,TT&

TT huyện , 

CTV/Ban 

CHQS huyện 

Tháng 

09 

- Kết quả tực hiện Cuộc vận động “ Học tập và làm theo tấm gương 

đạo đức Hồ Chí Minh”. 

- Công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2024.  

- Hoàn thiện các văn bản tuyển chọn gọi công dân lên đường nhập 

ngũ; 

- Giáo dục quốc phòng và an ninh cho học sinh, trước thềm năm học 

mới. 

- Tuyên truyền diễn tập chiến đấu phòng thủ xã, thị trấn. 

- Tham gia và viết tin, bài, hình ảnh, video trên trang facebook “Tôi 

yêu chiến sỹ Sao Vuông”. 

- Tuyên truyền công tác dân vận ở các cơ sở và thôn bản. 

TTVH, 

TT&TT huyện, 

Ban Chính 

trị/Ban CHQS 

huyện  

Ban Tham 

mưu/ 

Ban 

CHQS 

huyện. 

 

Giám đốc 

TTVH,TT&

TT huyện , 

CTV/Ban 

CHQS huyện  

Tháng 

10 

- Tìm hiểu về chính sách, pháp luật về quốc phòng và an ninh, hậu 

phương quân đội. 

- Gửi đào tạo giáo viên giảng dậy môn GDQP&AN của địa phương. 

- Đưa tin về kết quả diễn tập chiến đấu phòng thủ xã, thị trấn. 

- Tham gia và viết tin, bài, hình ảnh, video trên trang facebook “Tôi 

 TTVH, 

TT&TT huyện, 

Ban Chính 

trị/Ban CHQS 

huyện 

Ban Tham 

mưu/ 

Ban 

CHQS 

huyện. 

 Giám đốc 

TTVH,TT&

TT huyện , 

CTV/Ban 

CHQS huyện 
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Thời 

gian 
Nội dung 

Cơ quan 

thực hiện 

Cơ quan 

phối hợp 

Người phụ 

trách 

yêu chiến sỹ Sao Vuông”.  

Tháng 

11 

- Tăng cường phối hợp hoạt động Quân sự, Công an, giữ gìn an ninh 

trật tự. 

- Tìm hiểu về chính sách, pháp luật về quốc phòng và an ninh, hậu 

phương quân đội. 

- Kết quả huấn luyện năm 2023 của lực lượng vũ trang địa phương, 

DQTV. 

TTVH, 

TT&TT huyện, 

Ban Chính 

trị/Ban CHQS 

huyện 

 

Ban Chính 

trị/ 

Ban 

CHQS 

huyện. 

 

Giám đốc 

TTVH,TT&

TT huyện , 

CTV/Ban 

CHQS huyện 

 

Tháng 

12 

- Gương điển hình trong phong trào thi đua quyết thắng. 

- Kỷ niệm 79 năm ngày thành lập QĐND Việt Nam, 34 năm ngày 

Hội quốc phòng toàn dân 22/12/1944 – 22/12/2023. 

- Tìm hiểu về chính sách, pháp luật về quốc phòng và an ninh, hậu 

phương quân đội. 

- Tuyên truyền, đưa tin về kết quả hội nghị tổng kết nhiệm vụ công 

tác QPĐP năm 2023, triển khai nhiệm vụ công tác QPĐP năm 2024. 

- Tuyên truyền về nhiệm vụ và kết quả xây dựng đơn vị vững mạnh toàn 

diện, tham gia thi đua giữa Ban CHQS huyện và các cơ quan có liên quan 

năm 2023. 

- Tổng kết việc tham gia và viết tin, bài, hình ảnh, video trên trang 

facebook “Tôi yêu chiến sỹ Sao Vuông”. 

 TTVH, 

TT&TT huyện, 

Ban Chính 

trị/Ban CHQS 

huyện 

 

Ban Tham 

mưu/ 

Ban 

CHQS 

huyện. 

 

Giám đốc 

TTVH,TT&

TT huyện , 

CTV/Ban 

CHQS huyện 
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