
UBND TINHPHU 1IHQ CQNG HOA xA HQI CHU NGHIA VllT NAM 
S(THONGTINVAT1UYENTHÔNG Dc Jp - Tir do - Hnh phüc 

S: ,'fjJKH-STTTT Pith Thc', ngày O  tháng 02 nãm 2020 

KE HOALCH 
Giáo dije quc phông và an ninh nám 2020 

Thc hin K hoch s 235/KH-HDGDQP&AN ngày 17/01/2020 cüa Hi 
dng Giáo diic quôc phông và an ninh (GDQP&AN) tinh ye cong tác GDQP&AN 
nàm 2020; Sâ Thông tin và Truyên thông (]IT&IT) ban hành Kê hoch triên khai 
thirc hin cong tác GDQP&AN nm 2020 nhi.r sau: 

I. MTJC MCII, YEU CAU 

Tip tçic tuyên truyn v thirc hin Lut Giáo dic quc phông và an ninh, 
nãng cao nhn thüc ci:ia các cap, các ngành, các tang lrp Nhân dan trong xay dirng 
nn quc phông toãn dãn dam bào gitt vUñg an ninh trtt tir, dáp 1rng yêu câu, nhim 
vi xây dirng và bâo v To quôc Vit Nam XHCN trong tmnh hInh mói. 

Nàng cao nng 1e, k nng tuyên truyn v GDQP&AN cho phóng viên, 
biên tp viên các cci quan báo chI, tuyên truyên, di ngü can bi lam cOng the Tf&Tf 
co s&; thng c11ng kêt hçip, lông ghép vic phô biên kiên thüc QP&AN cho toàn dan 
vói the chucing tiinh tuyên truyên phU hqp khác. 

Cong tác thông tin, tuyên truyn phãi drcic tin hành thng xuyên, toàn din, 
có trong tam, tr9ng diem vói các hInh thüc, phuong pháp phii h9p. 

II. NIILM VIJ TRQNG TAM 

1. To chil'c quán trit các van ban v GDQP&AN cho can b, cong chile, 
viên chIrc cüa S& TT&TT 

1.1. Ni dung. Tip tiic quán trit, pM bin vic thirc hin Chi thj s 12/CT-
TW ngày 03/5/20 17 cCia B ChInh trj (khóa X) ye thng ci.thng sir 1nh dao cüa Dàng 
dôi v&i cong the GDQP&AN, Lut GDQP&AN và h thông van bàn pháp lut cüa 
Trung ucing, cüa tinh lien quan ye cong the GDQP&AN. 

1.2. Hinh thá'c: 

- Dang tãi, cp nht thng xuyên, kpth&i trên Cong UDT tinh, website cüa 
So TT&TT. 

- Kt hçp pM bin ni dung trin khai các van bàn, nhim vçi v GDQP&AN 
ti các hi nghj, l&p tp huãn cüa co' quan. 

1.3. Thai gian thirc hiçn: Trong nam 2020. 

2. Tuyên truyn v GDQP&AN trên các phiro'ng tin thông tin di chüng 
nhãm nâng cao nhn thirc chInh trj fir ttrO'ng, dio dfrc, 1i sng cho can ho, 
dãng viên, các tng ló'p Nhân dan tuân thü, chp hành pháp 1ut 

2.1. N(5i dung: 

- Tuyên truyên, phô biên các Lust:  GDQP&AN, An nirth m?ng, QMc phOng, 
An ninh QuOc gia; các Chiên luçTc: Quôc phông Via Nam, Bâo ye To quôc trên 
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không gian mng, Bão v biên gió'i Qu& gia, Bão v T quc; v xây dirng khu virc 
phông thu tinh vftng chc; Chi thj 46-CT/TW cüa B ChInh trj (khóa X) ye thng 
cuing sr 1nh dao  cüa Dãng dôi vói cong tác bâo dam an ninh trt tir trong tinh hInh 
mâi; Nghj djnh 164/201 8/ND-CP cüa ChInh phü ye kêt hcip quôc phông vói kinh tê - 
xã hi và kinh tê - xã hi vói quôc phông, Ngh djnh so 168/201 8/ND-CP quy djnh 
ye cong tác quOc phông r Bo, ngãnh trung uang, da phumg. 

- Tng cuông các ni dung tuyên truyên v chü quyM biên giài, bin, dao, 
ngh thut chiên tranh nhãn dan, the trn lông dan; các am muu, thu don hoat dng 
chông phá cüa các the 1rc thà djch gay ành hi.r&ng tói sir phát triên cüa dat nuóc, bâo 
v sir trong sang và tInh diing dan, khoa h9c cüa tr til&ng Ho Clii Minh, dtthng lôi, 
quan diem cüa Dàng ye QPAN... dê các tang 1p  Nhãn dan và ca h thông chInh trj 
nm vthig, tir giác thirc hin tot nhim vti bào v To quOc trong tInh hInh mâi, giti 
virng an ninh chunh ti-j, trt tir an toàn xâ hi; dông thôi t?o sir dOng tInh, üng h cüa 
dông dão di.r 1un trong và ngoài nu&c dôi vOi các boat dng dâu tranh, trân áp ti 
phm trên dja bàn tinh. 

- Tuyên truyên nhttng gilo'ng din hunh tiên tin, ngu&i t& vic t& trong lirc 
li.rçng vti trang nhân dan và phong trào toàn dan bão v an ninh To quôc. 

2.2. flinh thi'c: 

- Duy trI, cp nht, ma m&i chuyên trang, chuyên d, chuyên rnçlc tuyên 
truyn v GDQP&AN trên các cci quan báo clii, COng Thông tin din tCr tinh. 

- San xut tin, bài, chuo'ng trinh phát thanh tuyên truyn v GDQP&AN trên 
h thông Dài TT-TH cap huyn và cap xã. 

- Dng tãi các tin, bài tuyên truyn v GDQP&AN trên trang thông tin din 
tr, các bàn tin, an phãm xuât bàn cüa các ca quail, dan vj, dja phtrong trong tinh. 

- Khuyn khich các ca quan báo chI, tuyên truyên cüa tinh xây dirng, duy trI 
các tài khoàn, chuyên trang chunh thuc tren mng xã hOi  dé tang ti.rang tác, cung cap 
thông tin chInh xác, kpthii djnh htr&ng tu tu&ng, nhn th(rc và du lun xã hi, phát 
huy vai trô cüa các tang lap Nhan dan trong dâu tranh chông các thông tin sai lch, 
am mini, hoat  dng "din biên hôa binh" cüa các the lrc thii djch trên mng xâ hôi. 

2.3. Th&i gian thyc hiçn: Trong näm 2020. 
3. To chfrc tap hun nãng cao Hang li1rc tuyên truyn v giáo diic quc 

phông và an ninh 
3.1. NOi  dung: Trang b kiên thüc và k nang tuyên truyn v GDQP&AN 

cho phóng viên, biên tp yiên, cong tác viên các co quan báo clii, tuyên truyn; can 
b lam cong tác xuât bàn, lien tp trang TTDT cüa các cci quan, dan vi; can bô iam 
cOng tác IT&1T cap huyn yà co s. 

3.2. IIlnh thi-c: Kêt h9p 1ng ghép ni dung tuyên truyn, tp hun chuyên 
mon nghiêp vi.i ye GDQP&AN tai các hi nghj, l&p dào tao  tp huàn. 

3.3. Th&i gian thyc hin: Qu ifi, P1/2020. 
4. Rà soát vã cfr can b tham gia các khóa h9c bi dir&ng kin thfrc quc 

phông, an ninh dôi ttrqng 2,3 và 4 (Thrc hin theo các van ban hu6'ng dan và triu 
tp cia Hi dóng giáo dye quóc phông và an ninh tInh). 
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ifi. TO CHI5C TBIJC HIN 
1. Giao các phông chuyên môn, don vj tric thuc S& 
a) Phbng Thông tin - Báo c/il- Xuãt bàn 
- Chü ti-I, ph6i hqp vài các ca quan, don vj lien quan trik khai thirc hin cac 

ni dung theo Kê ho.ch; xây dmg dir thâo báo cáo kêt qua thirc hin nàm 2020 báo 
cáo UBND tinh, Hi dng GDQP&AN tinh. 

- Tham mini 1ng ghép ni dung t chüc tp huãn trang bj kiên thüc và k5 
näng tuyên truyn v GDQP&AN cho cho di ngü cn b 1m cong tác thông tin, 
tuyên truyn cüa tinh tai  các hi nghj, lop tp huân nghip vi TT&TT. 

- Huâng dn, theo dôi, tong hçip cong tác tuyên truyn trên báo chI và các 
phi.rang tin thông tin dai  ch'áng. 

b) Vànp/thngSö' 
- Tham mini 1ng ghép ni dung quán trit các vn bàn v cong tác 

GDQP&AN và các ni dung lien quan den toàn the can b, dàng viên, cong chirc, 
viên chirc cüa S& tai  các hi nghi. cüa Ca quan. 

- Rà soát và tham muii cfr can b tham gia các khóa hçc bM diro'ng kin thüc 
qu& hông, an ninh dôi trcing 2, 3 và 4 theo các vn bàn hu&ng dan và triu tp cüa 
Hi dOng GDQP&AN tinh. 

c) Trung tam GNTT & Truyn thông ng Thông tin tin tfr tin/i) 
- Dàng tái các vn bàn chi dao,  huáng dn ye cong tác GDQP&AN cüa Trung 

uo'ng, cüa tinh và các ni dung lien quan trên Cong 'F 1±)T tinh và website cüa S1 

- Duy tn, cp nht, xây drng m&i các chuyên trang, chuyên miic, logo, banner 
tuyên truyn ye GDQP&AN trên Cong TTDT tinh; các tin, bài tuyên truyen ye nôi 
dung nay. 

2. D nghj các co quan báo chi cüa tinh 

- Can cr chirc näng, nhim vii thrcic giao theo K hoch s 235/KR-
HDGDQP&AN ngày 17/01/2020 cüa Hi dông GDQP&AN tinh tip tiic duy trI, 
cp nht, m& mói các chuyên dê, chuyên mic, chuyên trang tuyên truy&n v 
GDQP&AN và các ni dung lien quan; nâng cao chat hrqng các tin bài phàn ành v 
kt qua thirc hin cOng tác GDQP&AN trên dja bàn tinh. 

- Báo cáo kêt qua tuyên truyên ye cong tác GDQP&AN trong báo cáo 6 
thàng, hang nam gi:ni S& TT&TT dê tong hgp, báo cáo UBND tinh, Hi dng 
GDQP&AN tinh. 

3. Dài Truyên thanh - Truyn hInh các huyn, thành, thj 
- Tiêp tic duy ti-I, ma mó'i chuyên miic, chuyên dê tren Dài YF-TH huyên v 

giOi thiu ni dung các van bàn chi do, huOng dn ye cOng tác GDQP&AN cüa 
Trung uong, cüa tinh; san xuât, phát song tin, bài phát thanh tuyên truyn v cong tác 
clii do, kêt qua triên khai thrc hin cOng tác GDQP&AN tai da phuang. 

- Phát sOng và clii dao  h thng dài truyn thanh cp xã tip song dy dü các 
cht.rang trInh phát thanh, tài lieu tuyên truyên ye cong tác GDQP&AN do B 
TT&TT san xuât, phát hành. 
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Trnh Hung Son 

- Hithng dn h thong dài truyn thanh c.p xA xây dirng chtrmg trInh phát 
thanh, tin, bài tuyên truyên ye cong tác GDQP&AN trên dja ban; tiêp song day dü 
các chucng trmnh cüa dài cap trên ye ni dung nay. 

- Báo cáo kt qua tuyên 1ruyn v cong tác GDQP&AN tti dja phucing trong 
báo cáo 6 tháng, hng nm cüa Dài TT-TH cap huyn gui S fl&TI' dê tong hçip, 
báo cáo UBND tinh, Hi dông GDQP&AN tinh. 

Trên day là K hooch trin khai thirc hin cong tác giáo diic quc phông và an 
ninh n5m 2020 cüa S Thông tin và Truyên thông. Dê nghj các cci quan, dan vj 
nghiêm tüc triên khai thirc hin.I. 

No nhân: GIAM DOC 
- HDGD&AN tinh (Bô CHQS tinh); 
- UBND tinh; 
- Bô FIT! (B/c); 
- Các cci quan báo chi cüa tinh; 
- GD, các PGD Sâ; 
- Phông TTBCXB, Van phông So; 
- Trung tam CNTT&TT; 
- PhOng VH-TT và Dài TT-TH cap huyn; 
- Lru: VT, TITBCXB (NL). 7 
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