
KHAI MẠC LỚP BỒI DƯỠNG LỚP KIẾN THỨC QUỐC PHÒNG CHO 

CÁN BỘ, HỘI VIÊN TRÊN ĐỊA BÀN XÃ HỒNG LIÊM 

Sáng ngày 20/7/2022, Hội đồng Giáo dục Quốc phòng và An ninh xã Hồng 

Liêm tổ chức khai mạc lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho cán bộ 

đoàn viên, hội viên năm 2022 tại nhà văn hóa xã. Tham dự có đồng chí Trần Thanh 

Tuấn – Bí thư Đảng ủy xã; trưởng các ngành và đoàn thể xã; cùng 79 học viên 

là cán bộ, đảng viên các ngành, đoàn thể trên địa bàn xã Hồng Liêm. 

 
Phát biểu khai mạc, đồng chí Nguyễn Nhân Đạo - Chủ tịch Hội đồng Giáo 

dục Quốc phòng và An ninh xã nhấn mạnh: Để công tác bồi dưỡng kiến thức quốc 
phòng và an ninh năm 2022 đạt hiệu quả, đề nghị Ban Tổ chức lớp học cần nắm 
tình hình quân số tham gia lớp học; chọn phương pháp truyền thụ kiến thức phù 
hợp, chú trọng phần vận dụng thực tiễn đối với tình hình để giúp người học những 
kinh nghiệm trong triển khai thực hiện nhiệm vụ Quốc phòng - An ninh trong tình 
hình mới. Đối với học viên cần phải chấp hành tốt các quy định của ban tổ chức, 
lớp học; tiếp thu bài giảng một cách hiệu quả nhất để viết bài thu hoạch đạt kết quả 
cao, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng, an ninh tại địa phương. 

Thông qua lớp học nhằm bồi dưỡng cho học viên trên địa bàn xã nắm được 
những nội dung chủ yếu về đường lối, chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà 
nước đối với nhiệm vụ quốc phòng - an ninh trước tình hình mới, cũng như những 
âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch đối với cách mạng nước ta góp phần 
xây dựng địa phương vững mạnh toàn diện, góp phần giữ vững an ninh - chính trị, 
trật tự - an toàn xã hội và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa./. 

 


