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CHỈ THỊ

CỦA BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ỦY
về đẩy mạnh tổ chức các hoạt động kỷ niêm
̣ 60 năm
Ngày truyề n thố ng Bô ̣ đô ̣i Biên phòng (03/3/1959 - 03/3/2019)
và 30 năm Ngày Biên phòng toàn dân (03/3/1989 - 03/3/2019)
____

Bộ đội Biên phòng là lực lượng vũ trang cách mạng của Đảng, Nhà nước,
là thành phần quan trọng của Quân đội nhân dân Việt Nam. Trải qua 60 năm xây
dựng, chiến đấu và trưởng thành, các thế hệ cán bộ, chiến sỹ Bộ đội Biên phòng
vượt qua mọi gian khổ, hy sinh, không ngừng kế thừa, phát huy bản chất tốt đẹp,
truyền thống vẻ vang của các thế hệ đi trước; nêu cao bản chất tốt đẹp của “Bộ
đội Cụ Hồ”, luôn gắn bó máu thịt với nhân dân; chấp hành tốt chủ trương,
đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; luôn đoàn kết, gắn bó,
xác định rõ nhiệm vụ chính trị của lực lượng, tích cực phấn đấu hoàn thành xuất
sắc nhiệm vụ được giao, góp phần cùng quân và dân cả nước giữ vững chủ
quyền an ninh biên giới quốc gia. Cùng với Bộ đội Biên phòng cả nước, Bộ đội
Biên phòng tỉnh ngày càng vững mạnh và trưởng thành, xứng đáng là lực lươ ̣ng
nòng cốt, chuyên trách trong quản lý, bảo vệ chủ quyền, lãnh thổ, phân giới cắm mốc, phòng, chống vi phạm, tội phạm khu vực biên giới, chống xâm nhập,
vượt biên; thực hiện tốt công tác đối ngoại, củng cố, giữ vững mối quan hệ gắn
bó với Campuchia, xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác, phát triển,
tạo môi trường ổn định lâu dài, phục vụ đắc lực cho sự nghiệp phát triể n kinh tế
- xã hô ̣i, xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở và hội nhập quốc tế của tỉnh.
Bên cạnh những thuận lợi, tình hình an ninh biên giới, an ninh chính trị
của tỉnh đang đối mặt với những khó khăn, thách thức. Với 90 km đường biên
giới tiếp giáp tỉnh Ratanakiri, Vương quốc Campuchia, tình hình an ninh, trật tự
hai bên biên giới vẫn tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp, công tác phân giới - cắm
mốc còn gặp nhiều khó khăn, nhiệm vụ bảo vệ toàn vẹn chủ quyền lãnh thổ biên
giới đang đặt ra những vấn đề mới, rất to lớn, nặng nề và toàn diện, đòi hỏi phải
huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân trong sự
nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Hướng tới kỷ niệm 60 năm Ngày truyề n thố ng Bô ̣ đô ̣i Biên phòng, 30
năm Ngày Biên phòng toàn dân, Đảng và Nhà nước đã xác định đây là sự kiện
có ý nghĩa chính trị quan trọng, góp phần tạo chuyển biến sâu sắc về nhận thức,
trách nhiệm của các cấp ủy, chính quyền, các sở, ban, ngành, mặt trận Tổ quốc
và các đoàn thể chính trị - xã hội, cán bộ, chiến sỹ và các tầng lớp nhân dân
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trong xây dựng và bảo vệ biên giới. Để tổ chức các hoạt động kỷ niệm đảm bảo
thiết thực, hiệu quả, đồng bộ, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu các cấ p ủy, chiń h
quyề n, các sở, ban, ngành, mă ̣t trâ ̣n Tổ quố c và các đoàn thể chiń h tri ̣ - xã hô ̣i
tâ ̣p trung triể n khai thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm sau:
1- Tuyên truyền, giáo dục sâu rộng lịch sử, truyền thống vẻ vang của bộ
đội biên phòng và Ngày Biên phòng toàn dân, qua đó, giúp cán bộ, đảng viên,
chiến sỹ và các tầng lớp nhân dân, nhất là nhân dân khu vực biên giới nhận thức
sâu sắc, toàn diện về truyền thống anh hùng của bộ đội biên phòng nói chung,
Bộ đội Biên phòng tỉnh nói riêng; quy định của Đảng và Nhà nước về bảo vệ
biên giới và trách nhiệm trong xây dựng, bảo vệ biên giới lãnh thổ quốc gia;
phát huy tinh thần quyết chiến, quyết thắng, nỗ lực phấn đấu mạnh mẽ hơn, tận
dụng thời cơ, vượt qua khó khăn, thách thức, tiếp tục đoàn kết phấn đấu thực
hiện thắng lợi sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, đập tan mọi âm
mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch; quyết tâm xây dựng tỉnh Gia Lai phát
triển nhanh và bền vững.
2- Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh
chỉ đa ̣o Bộ đội Biên phòng tỉnh, các sở, ban, ngành và các huyện, thị xã, thành
phố tổ chức các hoa ̣t đô ̣ng kỷ niê ̣m 60 năm Ngày truyề n thố ng Bô ̣ đô ̣i Biên
phòng, 30 năm Ngày Biên phòng toàn dân đảm bảo nghiêm túc, trang trọng, tiết
kiệm, tránh phô trương, hình thức, lãng phí.
Cấ p ủy, chính quyề n, các sở, ban, ngành, mă ̣t trâ ̣n Tổ quố c và đoàn thể
chiń h tri ̣- xã hô ̣i tham mưu lañ h đa ̣o, chỉ đa ̣o tổ chức các hoa ̣t đô ̣ng thiết thực, ý
nghĩa hướng tới kỷ niê ̣m 60 năm Ngày truyề n thố ng Bô ̣ đô ̣i Biên phòng, 30 năm
Ngày Biên phòng toàn dân; đa dạng hóa hình thức tổ chức các hoạt động, chú
trọng những hoạt động mang tính cấp thiết và có giá trị nhân văn sâu sắc.
3- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Thông
tin và truyền thông, Báo Gia Lai, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Hội Văn
học Nghệ thuật tỉnh có kế hoạch tuyên truyền, xây dựng các chuyên mục,
chuyên trang, xuất bản các ấn phẩm văn hóa, văn nghệ... nhằm lan tỏa sâu rộng
các hoạt động kỷ niê ̣m 60 năm Ngày truyề n thố ng Bô ̣ đô ̣i Biên phòng, 30 năm
Ngày Biên phòng toàn dân đến cán bộ, chiến sỹ và các tầng lớp nhân dân.
4- Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh, lãnh đạo Bộ Chỉ huy
Bộ đội Biên phòng tỉnh chỉ đạo lực lượng Bộ đội Biên phòng tiếp tục phát huy
bản chất, truyền thống anh hùng, lòng tự hào, ý chí tiến công, sức sáng tạo, tinh
thần tự chủ, khắc phục khó khăn, vượt qua thách thức, xây dựng lực lượng ngày
càng vững mạnh, chính quy, tinh nhụê, hiện đại, phấn đấu hoàn thành xuất sắc
nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới Tổ quốc, xứng
đáng với lòng tin của Đảng, Nhà nước và nhân dân. Đẩy mạnh phong trào toàn
dân tham gia xây dựng, giúp đỡ bộ đội biên phòng, bảo vệ biên giới quốc gia và
xây dựng nền “Biên phòng toàn dân” ngày càng vững mạnh toàn diện trong tình
hình mới.
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Chỉ đạo tổ chức các đợt sinh hoạt chính trị, các hoạt động kỷ niệm sâu
rộng trong toàn lực lượng và nhân dân khu vực biên giới về truyền thống anh
hùng trong xây dựng, chiến đấu, trưởng thành của bộ đội biên phòng và trách
nhiệm xây dựng cơ quan, đơn vị, cán bộ, chiến sỹ bộ đội biên phòng ngày càng
vững mạnh về tổ chức, chính trị, tư tưởng, chấp hành tốt kỷ luật, pháp luật; quản
lý và bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia. Tổ chức
các hoạt động văn hóa, thể thao, các phong trào thi đua; làm tốt công tác đền ơn,
đáp nghĩa đối với đồng bào, cán bộ, chiến sỹ, các gia đình thương binh, liệt sỹ,
gia đình có công với cách mạng, tri ân các thế hệ đi trước; thăm hỏi, tặng quà,
khen thưởng kịp thời những tập thể, cán bộ, chiến sỹ và quần chúng tiêu biểu,
xuất sắc đã có những đóng góp quan trọng trong xây dựng lực lượng bộ đội biên
phòng; quản lý và bảo vệ biên giới.
5- Giao Đảng ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh hướng dẫn, kiể m tra, đôn đố c
viêc̣ thực hiêṇ Chỉ thị này, báo cáo Ban Thường vu ̣ Tỉnh ủy theo dõi, chỉ đa ̣o.
Chỉ thị này được phổ biến đến chi bộ.
Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng (để báo cáo),
- Quân ủy Trung ương,
- Văn phòng Trung ương Đảng,
- Vụ Địa phương III tại Đà Nẵng,
- Các cơ quan chuyên trách tham mưu,
giúp viê ̣c Tỉnh ủy,
- Các đảng đoàn, ban cán sự đảng,
đảng bộ trực thuộc,
- Các sở, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc
và các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh,
- Các đồng chí Tỉnh ủy viên,
- Lưu Văn phòng Tỉnh ủy.
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