UBND THÀNH PHỐ PHAN THIẾT
HỘI ĐỒNG GIÁO DỤC
QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH
Số: 5711 /KH-HĐ.GDQP&AN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Phan Thiết, ngày 11 tháng 5 năm 2018

KẾ HOẠCH
Tổ chức tuyên truyền quốc phòng và an ninh toàn dân năm 2018
Căn cứ Luật số 30/2013/QH13 ngày 16/9/2013 của Quốc hội về Luật Giáo dục
quốc phòng và an ninh (GDQP&AN);
Căn cứ Nghị định số 13/2014/NĐ-CP ngày 25/02/2014 của Chính phủ Quy định
chi tiết và biện pháp thi hành Luật Giáo dục quốc phòng và an ninh;
Căn cứ Kế hoạch số 232/KH-HĐ.GDQP&AN ngày 17/01/2018 của Hội đồng
GDQP&AN tỉnh Bình Thuận về Giáo dục quốc phòng và an ninh năm 2018;
Căn cứ Chỉ thị số 108/CT-UBND ngày 06/3/2017 của Chủ tịch UBND
thành phố Phan Thiết về Công tác Giáo dục Quốc phòng và An ninh (GDQP&AN)
năm 2017;
Thực hiện kế hoạch số 2457/KH-HĐ.GDQP&AN ngày 09/02/2018 của Hội
đồng GDQP&AN thành phố Phan Thiết Giáo dục quốc phòng và an ninh năm 2018.
Hội đồng GDQP&AN thành phố Phan Thiết, xây dựng Kế hoạch tổ chức tuyên
truyền công tác quốc phòng và an ninh toàn dân năm 2018 như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:

1. Mục đích:
- Nhằm triển khai thực tốt nhiệm vụ tuyên truyền, phổ biến các Luật và các
văn bản thi hành Luật liên quan đến công tác quốc phòng và an ninh đến toàn thể
cán bộ, công nhân viên chức và nhân dân địa phương dưới các hình thức làm cho
cán bộ các cấp, các ngành và nhân dân trong toàn thành phố nắm và hiểu được nội
dung cơ bản về đường lối, quan điểm của Đảng Cộng sản, chính sách, pháp luật
của Nhà nước Việt Nam về quốc phòng, an ninh.
- Từng bước nâng cao nhận thức và xác định rõ quyền lợi, nghĩa vụ khi thực
hiện quốc phòng và an ninh và phòng, chống chiến lược “Diễn biến hòa bình”, bạo
loạn lật đổ của các thế lực thù địch đối với Việt Nam, góp phần xây dựng nền
Quốc phòng toàn dân và an ninh nhân dân vững mạnh trên toàn thành phố.
2. Yêu cầu:
Công tác tuyên truyền, phổ biến các Luật và các văn bản thi hành Luật liên
quan đến công tác quốc phòng và an ninh, nội dung cơ bản về đường lối, quan
điểm của Đảng Cộng sản, chính sách, pháp luật của Nhà nước Việt Nam về quốc
phòng, an ninh phải tập trung triển khai và tổ chức thực hiện có trọng tâm trọng
điểm, tập trung vào những nội dung chính, nội dung phong phú thông qua nhiều
hình thức tuyên truyền, phổ biến.

Các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể có liên quan làm tốt công tác phối tham
mưu Hội đồng xây dựng nội dung, chương trình và biện pháp triển khai thực hiện
công tác tuyên truyền đạt hiệu quả cao.
Hội đồng GDQP&AN phường, xã triển khai, tổ chức thực hiện có hiệu quả
công tác tuyên truyền, phổ biến quốc phòng và an ninh của địa phương mình.
II. NỘI DUNG, HÌNH THỨC:

1. Nội dung:
- Đường lối, quan điểm của Đảng Cộng sản, chính sách, pháp luật của Nhà
nước Việt Nam về quốc phòng, an ninh.
- Tuyên truyền Nội dung cơ bản của các Luật: Quốc phòng, An ninh quốc
gia, Nghĩa vụ quân sự, Giáo dục quốc phòng và an ninh, Dân quân tự vệ, Biên giới
quốc gia và Pháp lệnh dự bị động viên và các văn bản thi hành Luật liên quan đến
công tác quốc phòng và an ninh.
- Đường lối, quan điểm của Đảng Cộng sản, chính sách, pháp luật của Nhà
nước Việt Nam về phát triển kinh tế - xã hội gắn với tăng cường, củng cố quốc
phòng, an ninh và hoạt động đối ngoại trong tình hình mới.
- Biên giới quốc gia và bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia; quản lý và bảo
vệ chủ quyền biển, đảo Việt Nam trong tình hình mới và các văn bản quy định về
việc không khai thác hải sản bất hợp pháp trong vùng biển nước ngoài.
- Đường lối, quan điểm của Đảng Cộng sản, chính sách, pháp luật của Nhà
nước Việt Nam về dân tộc, tôn giáo gắn với quốc phòng, an ninh trong tình hình mới.
- Đường lối, quan điểm của Đảng Cộng sản, chính sách, pháp luật của Nhà
nước Việt Nam về bảo vệ an ninh chính trị, kinh tế, văn hóa, tư tưởng và phong
trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.
- Phòng, chống chiến lược “Diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế
lực thù địch đối với Việt Nam.
2. Hình thức:
- Tuyên truyền quốc phòng an ninh toàn dân trên các phương tiện thông tin
đại chúng trên địa bàn thành phố với nòng cốt là Báo Bình Thuận; Đài Phát thanh
– Truyền hình tỉnh; Đài Truyền thanh Phan Thiết. Kết hợp tuyên truyền trên các
Tạp chí, Bản tin, trang thông tin điện tử của các cơ quan Đảng, Nhà nước; Phát
huy hoạt động của Đài truyền thanh phường, xã.
- Tăng cường thời lượng, định kỳ mở các chuyên trang, chuyên mục để
thông tin, tuyên truyền về quốc phòng và an ninh toàn dân trên báo in, báo điện tử;
trang thông tin điện tử, phát thanh, truyền hình; sản xuất các chương trình phóng
sự, phim tài liệu tuyên truyền về quốc phòng và an ninh toàn dân.
- Phối hợp với các cơ quan báo chí Trung ương, các Văn phòng đại diện,
phóng viên thường trú hoạt động trên địa bàn thành phố để tuyên truyền trên báo,
đài Trung ương và địa phương.
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- Đẩy mạnh đa dạng hóa các hình thức thông tin, tuyên truyền thông qua đội
ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên từ thành phố đến phường, xã; tuyên truyền
trực quan, tuyên truyền lưu động, sử dụng thông điệp, băng rôn, khẩu hiệu, triển
lãm tranh ảnh; sản xuất các ấn phẩm, tài liệu thông tin tuyên truyền…, kết hợp tổ
chức lồng ghép nội dung với các hình thức tuyên truyền khác.
- Tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về hoạt động thông tin
đối ngoại của thành phố gắn với tuyên truyền quốc phòng an ninh. Nhằm vận động
tuyên truyền cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài tham gia, góp phần xây
dựng và bảo vệ tổ quốc.
IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

1. Đề nghị Ban Tuyên giáo Thành uỷ:
- Hướng dẫn, định hướng những nội dung, vấn đề trọng tâm trong thông tin,
tuyên truyền về quốc phòng và an ninh của địa phương về chú trọng việc đánh bắt
hải sản bất hợp pháp tại các vùng biển nước ngoài để bộ phận phụ trách Tuyên
giáo – Dân vận phường, xã; Đảng uỷ trực thuộc, Mặt trận, các tổ chức chính trị và
các cơ quan báo chí của thành phố triển khai thực hiện tuyên truyền tại địa phương.
- Hướng dẫn lực lượng báo cáo viên, tuyên truyền viên xây dựng kế hoạch
tuyên truyền miệng theo chuyên đề hoặc lồng ghép tuyên truyền về quốc phòng và
an ninh.
2. Phòng Văn hóa - Thông tin:
- Hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các cơ quan thông tin đại chúng trên địa bàn
thành phố tổ chức thực hiện công tác tuyên truyền và định kỳ báo cáo kết quả thực
hiện về Hội đồng GDQP&AN thành phố.
- Chỉ đạo, hướng dẫn bộ phận phụ trách Văn hóa – Thông tin tham mưu giúp
UBND phường, xã xây dựng kế hoạch thông tin, tuyên truyền về quốc phòng và an
ninh trên địa bàn phường, xã.
- Phối hợp các cơ quan báo chí của tỉnh, Đài truyền thanh thành phố xây dựng
nội dung chương trình, chuyên mục, biên tập các tin, bài đài thông tin, tuyên truyền về
quốc phòng và an ninh trên địa bàn thông qua các kế hoạch, công văn, hội nghị triển
khai và các hội nghị giao ban báo chí định kỳ hàng quý.
- Phối hợp với Ban Tuyên giáo Thành ủy, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành
phố và các tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn thành phố hướng dẫn lực lượng
báo cáo viên ở cơ sở xây dựng kế hoạch tuyên truyền miệng theo chuyên đề hoặc
lồng ghép nội dung tuyên truyền về quốc phòng và an ninh.
3. Phòng Tư pháp:
Chủ trì phối hợp với Ban Tuyên giáo Thành ủy và các ban ngành liên quan,
chỉ đạo tổ chức lồng ghép, tuyên truyền, phổ biến các văn bản pháp luật mới về kết
hợp kinh tế với quốc phòng, an ninh cho cán bộ, công chức và các tầng lớp nhân
dân trên địa bàn thành phố.
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4. Phòng Tài chính – Kế hoạch:
- Bảo đảm kinh phí trong dự toán ngân sách hàng năm cho việc triển khai
thực hiện các nhiệm vụ theo quy định của Luật Ngân sách Nhà nước; đồng thời,
phối hợp kiểm tra, giám sát việc sử dụng ngân sách nhà nước thực hiện công tác
tuyên truyền, phổ biến quốc phòng và an ninh của thành phố.
5. Trung tâm Văn hóa:
Chủ trì phối hợp với các ban ngành có liên quan và UBND phường, xã tổ
chức công tác tuyên truyền, phổ biến việc thực hiện lồng ghép vào các hoạt động
văn hóa ở cơ sở như: Hoạt động của đội thông tin lưu động cấp thành phố, cấp
phường, xã, các hoạt động biểu diễn nghệ thuật quần chúng, chiếu phim lưu động,
các cụm pano, khẩu hiệu tuyên truyền…
6. Phòng Giáo dục – Đào tạo:
Chủ trì phối hợp với Ban CHQS thành phố, Công an thành phố và các ban
ngành có liên quan, chỉ đạo hướng dẫn các trường THCS, Tiểu học trên địa bàn
thành phố, cập nhật kiến thức và lồng ghép nội dung tuyên truyền, phổ biến việc
thực hiện chương trình giáo dục quốc phòng và an ninh hàng năm cho học sinh.
7. Ban Chỉ huy Quân sự, Công an thành phố; Đồn Biên phòng Thanh
Hải, Mũi Né:
- Chủ động phối hợp với các Ban, ngành đẩy mạnh công tác tuyên truyền,
thông tin các Chỉ thị, Nghị quyết, văn bản quy phạm pháp luật, chỉ đạo, hướng dẫn
của Trung ương và địa phương về quốc phòng và an ninh, phong trào toàn dân
tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, biển, đảo, biên giới
quốc gia; xây dựng nền Quốc phòng toàn dân, thế trận Quốc phòng toàn dân gắn
với xây dựng nền an ninh nhân dân, thế trận an ninh nhân dân.
- Thường xuyên tuyên truyền, vận động cán bộ, chiến sĩ, Dân quân tự vệ, Dự
bị động viên và các tầng lớp nhân dân tích cực thực hiện tốt nhiệm vụ quân sự,
quốc phòng địa phương; tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, bảo
vệ chủ quyền biển, đảo; không vi phạm khai thác hải sản bất hợp pháp tại vùng
biển nước ngoài; nâng cao cảnh giác trước âm mưu, hoạt động “diễn biến hòa
bình” của các thế lực thù địch, đấu tranh phản bác thông tin quan điểm sai trái, thù
địch, bảo vệ bí mật Nhà nước liên quan đến quốc phòng, an ninh theo quy định.
- Thông tin tuyên truyền về công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính
quyền địa phương trong việc xây dựng, củng cố hệ thống chính trị ở cơ sở, xây
dựng lực lượng bộ đội địa phương, Dân quân tự vệ, Dự bị động viên vững mạnh về
chính trị, tư tưởng, tổ chức; diễn tập khu vực phòng thủ, phòng chống thiên tai, tìm
kiếm cứu nạn, phát triển kinh tế - xã hội gắn với bảo đảm an ninh, quốc phòng.
8. Đài Truyền thanh Phan Thiết:
Mở chuyên mục, chuyên đề, tăng cường thời lượng tuyên truyền, phổ biến
việc thực hiện tuyên truyền, phổ biến quốc phòng và an ninh trên phương tiện
thông tin đại chúng, phối hợp với chuyên môn Đài Phát thanh truyền hình tỉnh phát
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trên sóng truyền hình về hoạt động công tác quốc phòng địa phương của thành
phố.
9. Hội đồng GDQP&AN phường, xã:
Chủ động xây dựng kế hoạch; xây dựng nội dung, chương trình phối hợp với
Phòng Văn hóa - Thông tin triển khai thực hiện kế hoạch bảo đảm có hiệu quả tại
địa phương mình.
10. Đề nghị UBMTTQ Việt Nam, các đoàn thể thành phố:
Thông qua hệ thống tuyên truyền của tổ chức mình, lồng ghép các nội dung
tuyên truyền, phổ biến quốc phòng và an ninh trong suốt quá trình hoạt động.
11. Kinh phí thực hiện kế hoạch của cơ quan, ban ngành, địa phương sử
dụng nguồn ngân sách do nhà nước phân bổ hằng năm; đồng thời, tranh thủ nguồn
vốn hỗ trợ từ trên, các nguồn xã hội hóa, đóng góp của doanh nghiệp, các tổ chức
xã hội và các nguồn hợp pháp khác.
Các cơ quan, ban ngành, đoàn thể thành phố và Hội đồng GDQP&AN
phường, xã triển khai thực hiện nghiêm túc, đồng thời, gửi báo cáo kết quả thực
hiện về Ban CHQS thành phố (Cơ quan thường trực Hội đồng) trước ngày
22/11/2018 để tổng hợp báo cáo Hội đồng GDQP&AN thành phố theo quy định./.
Nơi nhận:
- Hội đồng GDQP&AN tỉnh;
- Thường trực HĐ.GDQP&AN tỉnh;
- Phòng Tham mưu/Bộ CHQS tỉnh;
- Các thành viên HĐ.GDQP&AN Tp;
- Các cơ quan, ban, ngành Tp;
- Ban CHQS Tp;
- Hội đồng GDQP&AN phường, xã;
- Chánh Văn phòng;
- Lưu: VT, ĐTXD (V.
).
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