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KInh gri:
- UBMTTQVN th xä và các doàn th;
- Các phàng, ban, don vi lien quan;
- E)n Eiên phOng CKC Cüa Là-Ben Thüy;
- UBND các p1nring.
Thrc hin Cong van s 35991L1BND-NC ngày 10/6/2020 cña UBND tinh
Ngh An v vic th chrc các hoat dng Ngày hi Biên phOng toàn dan. Can cr
vào tlnh hunh thuc tê. U ban Nhân dan th xâ Cra Là cO ' kiên nhr sau:
1. Các hoat dông Ngày hôi biên phOng toân dan trên dia bàn thj xa:Thp trung
tuyên truyên nâng cao nhn thi'rc, ' tliüc trách nhiêrn, tinh than cãnh giác cüa
Nhân dan, vai trà, quyêt tarn chInh tr cUa cap Uy dáng, chInh quyn, MTTQ, các
1rc hrcrng và tang kp nhân dan th xã Cra Là trong xây dimg, quán 1' và bão ye
chCi quyên lãnh thô; thuc hen hiu qua "Ngày Biên phàng toàn dan", phong trào
toàn dan tharn gia bão ye din quyên lãnli thô, an ninh biên giâi quôc gia trong
tinh hlnh rnài theo tinh than Clii th 01/CT-TTg, ngày 09/01/2015 cUa Thu tuàng
Chinh phñ, thüc day hon nüa tinh than doàn kêt quân dan, cüng cô vüng chãc 1diôi
dai doàn kt toân dan tôc trên dia bàn.
N3i dung tuyên truyn

- Quan diem, chñ tnxong cüa Dáng, chInh sách pháp lut cüa Nhà nuc và
vai trà to Rin cUa các thng hip nhân ,dân trong xây dmg, quãn 1 và bão ye chü
quyên lãnh thô, An ninh biên gi1i quôc gia.
- Tinh than cành giác cách mang cña các cap ñy dáng, chInh quyên và Nhân
dan tnrc nhung am 1mm, tin doan cUa các the krc thu dch gay chia rë khôi dai
doàn kêt dan tc, chia rë lang tin cüa nhân dan vâi cap üy, chinh quyên dia
phucrng.
- Tuyên truyên ye lich si'r, truyên thông anh hUng, vai trO, vj trI, nhiem vij
cUa BDBP trong sr nghip xay drng, quãn 1, bão ye biên gii trong tInh hlnh
rnO'i; tInh doàn kêt, gãn bó keo son, rnáu thjt giüa BDBP vi cap üy, chInh quyên
và nhân dan trên dia bàn; ni dung "Ngày Biên phàng toàn dan" và phong trào
toàn dan tharn gia bão ye chü quyên lãniithô, an ninh biên giâi quôc gia.
- Giii thiêu, tuyên ducrng ngr?iii tot, viec tot; ton vinh các tp the, h gia
dInh, cá nhân tiêu biêu trong tiarn gia quãn 1, báo ye biên gith, vUng biên; tliuc
hien các cuc van dng, các phong trào thi dua yeu nuc.
Iii,,!, tIii'c tltyêll truyên
- T chuc tuyên truyên quãn triet tai CC co quan, don vj, curn dan dir,...
- Tuyên truyên qua h thng phát thanh, truyên hInh cUa thj xa, tuyên truyên
luu dng tai dja bàn và trên các phuong tien thông tin dai chutng.

- Tuyên truyn tnrc quan qua bang ron, khu hiu, panô, áp phIch c dng
k niern "Ngày Biên phàng toán dan" vâ Ngày truyên thông BDBP hang nãrn.
2. Dn Biên phOng cfra khãu cãng Cü'a Là — Ben Thüy
Phôi hcp vci Uy ban MTTQ Viêt Narn th xã, Trung tam VHTT và Truyên
thông th xã 1nrng dan, dy rnnh cong tác tuyên truyên Ngây hi Biên phông
toàn dan và k' nim ngày truyên thông B di biên phOng.
3. D nghj Uy ban MTTQ Vit Nam thj xä vã các to chü'c doàn the
Day rnanh các hoat dng tuyên truyên ye "Ngày Biên phOng toàn dan", k'
nirn Ngày truyên thông B di Biên phOng; vn dng các doàn viên, hi viên Va
Nhân dan tIch crc tharn gia phong trào toàn dan tharn gia báo v chü quyên lãnh
thô, an ninh biên giii quOc gia, các cuc vn dng huâng ye biên gi1i, hái dáo.
4. Phông Van hOa Thông tin, Trung tam VH TT vã TT thj xä
PMi hcip vci Don Biên phOng tha khâu cáng Cira Là — Ben Thñy và
UIBND các p1nr?ng lam tot cOng tác tuyên truyn Ngây hi Biên phOng toàn
dan, ki nirn Ngày truyên thng 1irc lucing Biên phàng; tuyên truyên guong
ngithi t&, vic tOt trong tharn gia báo v chü quyên lãnh thô, an ninh biên giâi,
biên dão cüa T quôc.
5. UBND các phu'ô'ng
Day rnan.h các hoat dng tuyên ftuyên ye ni dung "Ngày Biên phOng toàn
dan", k' nirn Ngày truyên thông B di Biên phOng; vn dng can b, nhân dan
tIch crc tham gia phong trào toàn dan tham gia báo v chü quyên lãnh tliô, an ninh
biên gith quc gia, các cuc vn dông hithng ye biên gi1i, biên, hái dão.
Nhn dixc Cong van nay các phàng ban, co' quan, don v lien quan,
UBND các phträng nghiêrn tñc tO chrc triên khai thirc hin./.
Noi n/i cm:
- UBND tinh;
- UB MTTQVN tinh;
- BCH BDBP tinh;
- TT Th u, YITHDND;
- UBMTTQVN th xã
- Các Phông, ban, nganh, doàn the th xã;
- Trung tam VHTT và TT thi xã;
- Don Biên phong CKC CL - BT;
- UBND các phumg;
- Liru: VT.
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