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#SoKyHieuVanBan
V/v tổ chức các hoạt động Ngày hội 

Biên phòng toàn dân năm 2023

#DiaDiemNgayBanHanh

           Kính gửi: Hiệu trưởng các trường MN, MG, TH, THCS, TH&THCS.

Căn cứ Công văn số 97/SGDĐT-CTCTHSSV ngày 16/1/2023 của Sở 
GDĐT tỉnh Quảng Nam về việc tổ chức các hoạt động Ngày hội Biên phòng toàn 
dân năm 2023, Phòng GDĐT đề nghị Hiệu trưởng các trường trực thuộc triển 
khai một số nội dung, cụ thể như sau:

1. Tổ chức tuyên truyền, giáo dục trong toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân 
viên và học sinh về các quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật 
của Nhà nước và vai trò to lớn của Nhân dân trong xây dựng, quản lý và bảo vệ 
chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia; Tuyên truyền về lịch sử, truyền 
thống anh hùng; vai trò, vị trí, nhiệm vụ của Bộ đội Biên phòng trong sự nghiệp 
xây dựng, quản lý, bảo vệ biên giới; tình đoàn kết, gắn bó keo sơn, máu thịt giữa 
Bộ đội Biên phòng với cấp ủy, chính quyền và Nhân dân biên giới; nội dung về 
hoạt động “Ngày Biên phòng toàn dân” và phong trào toàn dân tham gia bảo vệ 
chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia. 

2. Giáo dục, nâng cao tinh thần cảnh giác cách mạng trước những âm mưu, 
thủ đoạn của các thế lực thù địch gây chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc, chia 
rẽ lòng tin của đồng bào các dân tộc với cấp ủy, chính quyền địa phương, tình 
đoàn kết hữu nghị, hiểu biết, chia sẻ, giúp đỡ lẫn nhau của Nhân dân các dân tộc 
hai bên biên giới. 

3. Tiếp tục thực hiện chương trình kết nghĩa giữa các trường với các đơn vị 
biên phòng và các xã biên giới (nếu có).

Đề nghị Hiệu trưởng các trường triển khai thực hiện./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, NGLL.

KT. TRƯỞNG PHÒNG
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

#ChuKyLanhDao
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