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B ộ  GIÁO DỤC VÀ Đ À c ý í Ạ O  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
ĐỘC lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:/<7ỹ^7BGDĐT-GDQP 
V/v Cung cấp tài liệu, phim tư liệu Hà Nội, ngày«£-ỈAháng 6 năm 2015
GDQPAN, làm phím luvên truyền giáo dục 
quốc phòng an ninh
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- Các đại học, học viện, trườiig đại học, cao đãng;

/  /  - Các trung tâm giáo dục quốc phòng và an ninh sinh viên;
_ Các trường trung cấp chuyên nghiệp;
- Các sở giáo dục và đào tạo.

Bộ Giáo đục vả Đào tạo đã triên khai phôi hợp với Trưng tâm Phát thanh - 
Truyền hình Quản đội xây dựng kế hoạch, kịch bản phim, dự kiến địa điêm quay 
phim tại các đại học, học viện, trường đại học, cao đẳng; các trung tâm 
GDQPAN sinh viên; các trường trung câp chuyên nghiệp; các sở giáo dục và 
đào tạo điển hình trên toàn quôc.

Để xây dựng phim đảm bảo chất lượng, đạt mục đích, yêu cầu, trình lãnh 
đạo Bộ phê duyệt trong tháng 11/2015 và dự kiến phát sóng trên truyên hình 
trong tháng 12/2015. Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị Quý đơn vị cung câp: tài 
liệu, phim tư liệu về GDQPAN (do đơn vị thực hiện)', gương người tôt, việc tôt 
(học sinh, sinh viên, giáo viên, giảng viên GDQPAN, doanh nghiệp, doanh nhân 
điển hình) về Bộ giáo dục và Đảo tạo trước ngày 30/7/2015 để hoàn thành phim 
theo đúnạ kế hoạch.

Thông tin liên hệ: Vụ Giáo dục Quốc phòng, Bộ Giáo dục và Đào tạo, số 
35 Đại Cồ Việt, Hà NỘI; đồng chí Nguyễn Hổng Chuyên, điện thoại 
04.3868.03.58; DĐ 0915030333; Email: nhchuven@moet■ edu.vn.

Trân trọng cảm ơn sự giúp đỡ của Quý đơn vị.

Nơỉ nhận:
- Như tren; v u
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- T T  Bùi Văn G a (để báo cáo);
- W ebsite Bộ GD& ĐT;
- Lưu: VT, Vụ CrDQP.
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B ộ GIÁO DỤC VẢ ĐÀO TẠO CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
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Hà Nội, ngày Ả3  tháng 3 năm 20ỉ 5 

KẾ HOẠCH
Làm phim tuyên truyền giáo dục quốc phòng an ninh

Căn cứ Chỉ thị số Ỉ2-CT/TW ngày 03./5/2007 của Bộ Chính trị về tăng 
cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục quốc phòns và an ninh 
trong tình hình mới;

Căn cứ Quyết định 253/QĐ-TTg nsày 14/02/2014 của Thủ tướng Chính phủ 
phê duyệt Đe án “Tổ chức tuyên truyền, pho biến, tập huấn Luật giáo dục quốc 
phòng và an ninh”;

Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Ke hoạch tổ chức làm phim tài liệu tuyên 
truyền giáo dục quốc phòng an ninh, cụ thể như sau:

I. Mục đích
1. Giáo dục cho học sinh, sinh viên kiến thức quốc phòng và an ninh để phát huy 

tinh thần yêu nước, truyền thống dựng nước và giữ nước, lòng tự hào. tự tôn dân tộc, 
nâng cao ý thức, trách nhiệm, tự giác thực hiện nhiệm vụ quốc phòng và an -ninh, bảo 
vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

2. Tuyên truyền, giáo dục cho cán bộ, giảng viên, giáo viên, học sinh, sinh 
viên Luật siáo dục quốc phòng và an ninh, làm chuyển biến về nhận thức, ý thức 
trách nhiệm đối với sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc, ơóp phàn củng cố, xây dựng nền 
quôc phòng toàn dân, thế trận quốc phònơ toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân 
dân bảo vệ chủ quyền lãnh thổ. an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới.

3. Thiết thực tô chức thực hiện Luật giáo dục quốc, phòng và an ninh; Quyết 
định số 253/QĐ-TTg ngày 14/02/2014 của Thủ tướng Chính phủ.

II. Yêu cầu
1. Chủ đề, kịch bản phim phải bám sát quan điếm, đường lối của Đảng, chủ 

trương, chính sách pháp luật của Nhà nước về xây đựng nền quốc phòng toàn dân 
và an nính nhân dân, chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

2. Nội dung phản ánh trung thực, khách quan, sinh động về các hoạt động 
của các cơ sở giáo dục - đào tạo, cán bộ, giáo viên, giảng viên, học sinh, sinh viên 
trong thực hiện nhiệm vụ giáo dục quốc phòng và an ninh.

3. Tập trung tuyên truyền giáo dục quốc phòng và an ninh trong các cơ sờ. 
cá nhân điên hình trong giáo dục quốc phòng và an ninh.

4. Phối họp với các cơ quan, tổ chức, chính quyền địa phương nơi có cảnh 
quay phim, đảm bảo an toàn tuyệt đối về người và phương tiện.



5. Hợp đồng vói Đài Truyền hình Việt Nam, Truyền hình Công an nhân dân; 
Trung tâm Phát thanh - Truyền hình Quân đội nhân dân kịp thời phát sóng tuyên 
truyền trong các ngày lễ lớn của dân tộc, ne;ày Hội Quốc phòng toàn dân.

III. Thòi gian, địa điểm
- Thời gian: Dự kiến từ 3/2015 đến 11/2015.
- Thời lượng phim: từ 40 phút đến 60 phút.
- Thành lập đoàn làm phim, xây dựng kịch bản: Họp đồng với Đài truyền 

hình Việt Nam (Sau khi có kinh phí).
- Địa điêm quay phim: Một số cơ sở giáo dục - đào tạo; các trung tâm giáo dục 

quôc phòng và an ninh điển hình trên toàn quốc.
- Trình ỉãnh đạo Bộ phê duyệt phim: tháng 11/2015
- Dự kiến phát sóng trên đài truyền hình: Trong tháng 12/2015
5. Kinh phí
Nguồn kinh phí (dự kiến): Từ nguồn kinh phi tuyên truyền pháp luật của Vụ 

Giáo dục Quốc phòng và các doanh nghiệp hỗ trợ.

Nơi nhận:

-  Bộ trưòng (để báo cáo);
- Lưu: VT, Vụ GDQP
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