
XÃ HÀM ĐỨC TỔ CHỨC LỚP BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC  

QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH CHO ĐOÀN VIÊN HỘI VIÊN NĂM 2022 

 
 

 

Thực hiện Quyết định số 

1183/QĐ-UBND ngày 30/3/2022 

của UBND huyện Hàm Thuận Bắc 

về việc giao chỉ tiêu bồi dưỡng, 

phổ biến kiến thức quốc phòng và 

an ninh năm 2022. 

Nhằm giáo dục nâng cao 

nhận thức về đường lối của Đảng, 

chính sách pháp luật Nhà nước về 

nhiệm vụ quốc phòng-an ninh, âm 

mưu “diễn biến hòa bình” chống 

phá cách mạng nước ta của các thế 

lực thù địch và phổ biến Luật nghĩa vụ Quân sự.  

Trong 02 ngày 15/7 và 20/7/2022, Hội đồng giáo dục Quốc phòng &An ninh 

xã Hàm Đức tổ chức 02 lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh năm 2022 

cho 130 đoàn viên, hội viên các hội đoàn thể và thanh niên trong độ tuổi sẵn sàng 

nhập ngũ. 

Qua 02 lớp bồi dưỡng, đã trang bị cho các học viên nắm được nội dung 02 

chuyên đề về đường lối quan điểm của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước Việt 

Nam bảo vệ chính trị, kinh tế, tư tưởng, văn hóa trong tình hình mới và Luật nghĩa vụ 

quân sự năm 2015. Từ đó trang bị cho thanh niên những kiến thức cơ bản về Luật 

nghĩa vụ quân sự; nâng cao nhận thức, trách nhiệm của công dân đối với tổ quốc, vận 

dụng phù hợp, linh hoạt các nguyên tắc, biện pháp vào quá trình thực hiện nhiệm vụ 

quốc phòng-an ninh. Thực hiện tốt các phong trào thi đua, đẩy mạnh phát triển kinh 

tế-xã hội, xây dựng nông thôn mới góp phần bảo vệ vững chắc an ninh chính trị, trật 

tự an toàn xã hội địa bàn dân cư./. 

 

 

 



 

 

 

  

 


