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S6: /BCH-TM Thira Thiên Hu ngày 34  tháng 12 nàm 2020 

V/v tham gia vit tin, bài, hmnh ãnh, 
Video trên nhóm facebook 

"Tôi yêu chin s Sao Vuông" 

KInh g1ri: 
- Ban CHQS các huyn, thj xä, thành ph; 

.......- Ban CHQS Ca quan, th chirc trirc thuc tirth. 

Thrc hin Cong Van s 1188/DQ-TCLL ngày 11 tháng 12 nàm 2020 cüa 
Ciic Dan quân tr v, Cong van 8062/TM-DQTV ngày 23/12/2020 cüa B Tharn 
muu Quân khu ye vic tham gia viêt tin, bài, hinh ãnh, Video trên nhóm facebook 
"Tôi yêu chiên s Sao Vuông". 

D dam bão cho hot dng dua tin, tuyên truyn v cong tác Dan quan tir 
v, giáo dic quôc phOng và an ninh, cong tác Quoc phOng dja phuo'ng ducic tlurng 
xuyen, kip thO'i, chat luçmg, hiu qua thiCt thirc. B CHQS tinh hung dn và de 
nghj Ban CHQS các huyn, thj, thành; Ban CHQS ca quan, to chüc, chi huy các 
dan vi tu ye triCn khai, thirc hin mt so ni dung sau: 

1. Chi dao  các ca quan, dan vj phói hap vâi các co' quan lien quan hi..râng 
dan, triên khai xay dirng các tin, bài, hinh ãnh, video truyên truyên ye cong tác Dan 
quân tir ye, giáo diic quôc phOng và an ninh, cong tác quôc phàng din ra dan vj, 
da phuang minh. Phân cong 01 dông chI phii trách dê huóiig dan, dOn dôc, tong 
hap, baa cao gin cac tin, bai, hrnh anh, video ye Cuc Dan quân tu ye va Bô CHQS 
tinh hang tuân theo quy djnh Danh sách dóng chIpht trách gñi ye Bó cHQS tinh 
trir&c ngày 03/01/2021). 

2. Yêu cu 

- Các tin, bài, hinh ãnh, video dugc däng tãi phãi chip hành dung quan 
diem, duOng lôi cüa Dãng, chInh sách, pháp lut cüa Nhà nuc, quy djnh ye baa 
rnt thông tin, không dê 1 bI m.t quân sir; lii the, tác phong, mang rnc ding quy djnh. 

- Các tin, bài, hInh ánh, video giri phãi ghi rO hQ ten, cap b.c, chi.rc vi, dan 
vi, dia chi, so din thoti cüa ngi.thi güi. 

- Vê so lucmg tin, bài, hInh ãnh, video quy dinh cii the nhu sau: 
+ Ban CIEIQS cac huyn, thi, thãnh, Ban CHQS ca quan, to chirc, chi huy 

các dan v tir v rni tuãn cO tr 01 den 02 tin, bâi, hInhãnh, video g1ri ye Ban Dan 
Quan t1r v/PTM qua trang Zalo DQTV Th'ra Thiên Hue. 

+ Khuyên khIch các tp the, cá nhn tham gia nhóm facebook "TOi yêu chiên si 
sao vuOng"; duOrig linh: http:/www facebook.corn/groups/743663676502548 và dja chi 
Mail: chiensi saovuongc57(grnail. corn và nhóm facebook: B chqs Thuathienhue. 
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4. Dê nghj Thu tru&ng Ban CHQS các huyn, thj, thành; Ban CHQS co 
quan, t chirc va cac don v tr v hinrng dan, dng viên s quan, can b, cong 
ch(rc, viên chüc các co quan, don vj; can b, chiên si Lrc lucmg DQTV tIch crc 
tham gia, nhât là các dong chI lam cOng tác DQTV các cap. Bong th?yi, chü dng 
trong vic gl'ri tin, bài, hinh ãnh, video dê tuyên truyên, phãn ánh ye cong tác Dan 
quân ttx ye, giáo duc quOc phOng và an ninh, cOng tác quOc phông dja phuong len 
nhóm facebook "Tôi yêu chiên si sao vuông"; Bchqs Thuathienhue và Mail 
chiensisaovuong.c57.@rt1ai1.com. 

5. Kt qua tham gia hot dng gui tin, bài, hinh ãnh, video cüa CáC co quan, 
don vi, dia phuong se duçic dánh giá trong báo cáo kêt qua cong tác Dan quân tr 
v, Giáo dic quOc phOng an ninh, Cong tác quOc phông hang qu, 6 tháng và näm. 

Nhn duc Cong van nay, yêu cu Ban CHQS các huyn, thj, thành, Ban 
CHQS co quan, tO chirc, chi huy don vi Dan quân tr v quán trit, triên khai thrc 
hin nghiêm tüc./. 

No'i nhân: 
- Nhu trên; 
- Phông DQTV/QK4(/))  
- ThU truóng B chi huy; 
- ThU truUng 4 phàng; 
- Ban KHQS, Tu.H; 
- Luu: VT, DQ.D70. 

Trung tá Phan Thing 
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