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THÔNG T ư
Huóng dẫn các cơ quan báo chí xây dựng chưong trình, 

nội dung phổ biến kiến thức quốc phòng và an ninh cho toàn dân

Căn cứ Điều 39 Luật Giáo dục quốc phòng và an ninh ngày 19 tháng 6 
năm 2013;

Căn cứ Luật Báo chỉ ngày 05 tháng 4 năm 2016;

Căn cứ Nghị định sổ 13/2014/NĐ-CP ngày 25 thảng 02 năm 2014 của 
Chính phù quy định chi tiêt và biện pháp thi hành Luật giảo dục quốc phòng và 
an ninh;

Cản cứ Quyết định sổ 1911/QĐ-TTg ngày 18 thảng 10 năm 2013 của Thủ 
tướng Chính phù ban hành Ke hoạch triển khai thi hành Luật Giáo dục quốc 
phòng và an ninh;

Căn cứ Nghị định sổ 17/20Ỉ7/NĐ-CP ngày 17 thảng 02 năm 2017 cùa 
Chính phù quy định chức nâng nhiệm vụ, quyển hạn và cơ cấu to chức cùa Bộ 
Thông tin và Truyền thông;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ,

Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Thông tư hưởng dẫn 
các cơ quan báo chí xây dụng chương trình, nội dung pho biến kiến thức quắc 
phòng và an ninh cho toàn dân.

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Thông tư này hướng dẫn các cơ quan báo chí xây dựng chương trình, nội dung 
phổ biến kiến thức quốc phòng và an ninh cho toàn dân quy định tại Điều 39 của 
Luật Giáo dục quốc phòng và an ninh.

Điều 2. Đối tưọng áp dụng

1. Các cơ quan báo chí được cấp phép hoạt động hợp pháp tại Việt Nam.

2. Các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông; Sở Thông tin 
và Truyên thông các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các tổ chức, cá
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nhân có liên quan đến công tác phô biến kiến thức quốc phòng và an ninh cho 
toàn dân trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Điều 3. Giải thích từ Iigữ

Trong Thông tư này, các thuật ngừ dưới đây được hiểu như sau:

1. Cơ quan bảo chí trong Thông tư này là cơ quan báo chí theo quy định tại 
Luật Báo chí ngày 05 tháng 4 năm 2016.

2. Phương tiện thông tin đại chúng là phương tiện được cơ quan báo chí 
sừ dụng để cung cấp, truyền dẫn thông tin tới đông đào công chúng bao gồm 
các đài phát thanh, đài truyền hình, báo in, báo điện tử và trang/cổng thông 
tin điện tử.

3. Phổ biến kiến thức quốc phòng và an ninh cho toàn dân là hoạt động 
nhàm tuyên truyền, phổ biến kiến thúc cơ bàn về quốc phòng và an ninh cho toàn 
dân trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Điều 4. Nguyên tắc phổ biến kiến thửc quốc phòng và an ninh cho tuân 
dân trcn phương tiện thông tin đại chúng

1. Phổ biến kiến thúc quốc phòng và an ninh cho toàn dân trên các 
phương tiện thông tin đại chúng phải được tiến  hành thường xuyên, toàn 
diện, có trọng  tâm , trọng  điểm .

2. H ình thức, phương pháp phổ biến kiến thức quốc phòng và an ninh 
cho toàn dân trên các phương tiện thông tin đại chúng phải phù hợp với từng 
đổi tượng, điều kiện kinh tế, chính trị, văn hóa vùng, m iền và phong tục tập 
quán của địa phương.

3. Ket hợp chặt chê giừa công tác phổ biến kiến thức quốc phòng và an 
ninh cho toàn dân trên các phương tiện thông tin đại chúng với việc thi hành 
pháp luật về quốc phòng và an ninh.

4. Ket hợp, lồng ghép phổ biến kiến thức quốc phòng và an ninh cho toàn dân 
với các chương trình tuyên truyền, phổ biến, tập huấn giáo dục kiến thức pháp luật 
và các chương trình phổ biến kiến thức phù hợp khác.

Điều 5. Chirong trình, nội dung phổ biến kiến thức quốc phòng và an 
ninh cho toàn dân trên phiroìig tiện thông tin đại chúng

1. Phổ biến, tuyên truyền đường lối, quan điểm của Đảng về chiến lược 
bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; đảm bảo giừ vừng chủ quyền, toàn vẹn 
lãnh thổ cùa Việt Nam trên đất liền, trên không, trên biển và trên không gian 
m ạng; giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; phản ánh kịp thời các



hoạt động thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương, cổ vũ các 
hoạt động của lực lượng vù trang nhân dân, động viên cán bộ, chiến sỳ thi 
đua phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụề

2. Phổ biến, tuyên truyền để nhân dân hiểu rõ các âm mưu, thủ đoạn hoạt 
động chổng phá của các thế lực thù địch gây ảnh hưởng tới sự phát triển của đất 
nước; đồng thời tạo sự đồng tình, ùng hộ cùa đông đảo dư luận trong nước và 
ngoài nước đối với các hoạt động đấu tranh, trấn áp tội phạm.

3. Phổ biến, đăng tải các bài viết, các tài liệu có nội dung tốt nhằm đấu 
tranh với những quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ sự trong sáng và tính đúng 
đắn, khoa học của tư  tường Hồ Chí Minh; đường lối, quan điểm cùa Đảng về 
quốc phòng, an ninh.

4. Phổ biến, tuyên truyền, nhân rộng nhũng gương người tốt, việc tốt trong lực 
lượng vũ trang nhân dân và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; những 
gương điển hình tiên tiến, mô hình mới trên mặt trận bảo vệ trật tự an ninh.

5. Phổ biến kiến thức cơ bản về độc lập chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn 
lành thổ cùa Tổ quốc; kiến thức cơ bản của pháp luật quốc phòng và an ninh, nhiệm 
vụ quốc phòng và an ninh trong từng thời kỳ.

6. Phổ biến, tuyên truyền về công tác phối hợp bảo vệ quốc phòng, an ninh 
với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và văn hóa. Vạch rõ âm mưu, thủ đoạn 
chổng phá của các thế lực thù địch, đăng tải thông tin về việc xử lý các tổ chức, cá 
nhân vi phạm pháp luật về quổc phòng, an ninh.

7. Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến hệ thống pháp luật về quốc phòng và an 
ninh, nâng cao ý thức ưách nhiệm, tự giác thực hiện nhiệm vụ quổc phòng và an 
ninh bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Điều 6. Nhiệm vụ của các cơ quan báo chí trong hoạt động phổ biến 
kiến thức quốc phòng và an ninh cho toàn dân

1Ế Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, Thông tấn xã Việt 
Nam phôi hợp với Bộ Quổc phòng, Bộ Công an và các cơ quan có liên quan xây 
dựng kế hoạch và triển khai các nội dung phổ biến kiến thức quốc phòng và an ninh 
cho toàn dân quy định tại Điều 5 Thông tư này.

2. Các cơ quan báo chí chù động xây dựng chương trình, nội dung và tổ chức 
phổ biến kiến thức quốc phòng và an ninh cho toàn dân trên phương tiện thông tin 
đại chúng theo quy định tại Điều 5 Thông tư này.
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3ẵ Các cơ quan báo chí xây dựng chương trình, kể hoạch chuyên trang, chuyên 
mục về quổc phòng, an ninh; đa dạng hóa hình thức phổ biến kiến thức, tuân thù 
nghiêm các quy định của pháp luật về quốc phòng, an ninh.

4. Phối hợp với cơ quan chức năng thuộc Bộ Quốc phòng, Bộ Công an tổ 
chức biên soạn hệ thống tài liệu, các nội dung phổ biến kiến thức quốc phòne, an 
ninh theo quy định tại Điều 5 Thông tư này.

Điều 7. Trách nhiệm của các CO’ quan nhà nước trong hoiìt động phổ 
biến kiến thức quốc phòng và an ninh cho toàn dân

1. Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp với các cơ quan quản lý nhà 
nước có liên quan chi đạo, hướng dẫn các cơ quan báo chí xây dựng chương 
trình, nội dung và dành thời lượng phù hợp để tăng cường, nâng cao chất lượng 
phô biến kiến thúc quốc phòng và an ninh cho toàn dân; những quan điểm, 
đường lôi của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước về công tác quốc phòng, an 
ninh; nâng cao tinh thần cảnh giác, chủ động đấu tranh với các thủ đoạn âm mưu 
“diễn biến hòa bình” cùa các thế lực thù địch; tạo sự đồng thuận trong cán bộ, đảng 
viên và các tang lớp nhân dân đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; tích 
cực lồng ghép các nội dung tuyên truyền về giáo dục quổc phòng và an ninh vào 
các chương trình nhân kỷ niệm các ngày Lề lớn cùa đất nước, của dân tộc.

2. Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp với Bộ Quốc phòng, Bộ Công an 
hướng dẫn Bộ Tư lệnh các quân khu; Bộ Chỉ huy quân sự các cấp; Công an, Cảnh sát 
phòng cháy, chừa cháy các tinh, thành phổ trực thuộc Trung ương cung cấp tài liệu, hồ 
trợ các cơ quan báo chí địa phương thực hiện chương trình, nội dung phổ biến kiến thức 
quốc phòng và an ninh quy định tại Điều 5 Thông tư nàyế

3. Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối họp với các cơ quan chức năng 
giúp ủ y  ban nhân dân tinh, thành phố trực thuộc Trung ương xây dựng chương ưình, 
nội dung, tổ chức phổ biến kiến thức quốc phòng và an ninh cho toàn dân ưên địa 
bàn quản lý; chi đạo các cơ quan báo chí ưên địa bàn quàn lý chú trọng đổi mới nội 
dung, hình thức phổ biến, tăng thời lượng các chuyên trang, chuyên mục phổ biến 
kiến thức quổc phòng và an ninh cho toàn dân.

Điều 8. Bảo đảm kinh phí thực hiện xây dựng chương trình, nội dung 
phổ biến kiến thức quốc phòng và an ninh cho toàn dân cho các CO’ quan  
báo chí

1. Kinh phí thực hiện xây dựng chương trình, nội dung phổ biển kiến 
thức quốc phòng và an ninh cho toàn dân cho các cơ quan báo chí được bổ trí
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trong dự toán chi ngân sách hàng năm của các cơ quan, đom vị và các nguồn vốn 
họp pháp khác theo quy định cùa pháp luật.

2. Các cơ quan, đơn vị căn cứ nhiệm vụ được giao tại Thông tư này có trách 
nhiệm chủ động, phối hợp xây dựng dự toán kinh phí thực hiện xây dụng chương 
trình, nội dung phổ biến kiến thức quổc phòng và an ninh cho toàn dân trên các 
phương tiện thông tin đại chúng và tồng hợp chung vào dự toán ngân sách nhà 
nước của đon vị, trình cấp có thẩm quyền quyết định theo quy định của pháp luật 
về ngân sách nhà nước.

Điều 9ẻ Hiệu lực thi hành và trách nhiệm thực hiện

1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ n g à )^ $  tháng 0\ năm 201$.

2. Chánh Văn phòng; Vụ trường Vụ Tổ chức cán bộ; Cục trường Cục 
Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử, Cục trường Cục Báo chí; Thủ 
trường các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông; Giám đốc 
Sở Thông tin và Truyền thông các tinh, thành phổ trực thuộc Trung ương, các 
cơ quan báo chí và các ¿ổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thực 
hiện Thông tư  này

và các íc
ày./ể fr

Nơi nhận:
- Thủ tuớng và các Phó Thủ tiróng Chính phũ (để b/c);
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- HĐND, UBND các tinh, thành phố trực thuộc TW7
- Văn phòng Trung ương và các Ban cùa Đảng;
- Văn phòng Tổng Bí thư;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Hội đồng Dân tộc và các ủy ban của Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội;
- Vãn phòng Chính phủ;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện Kiềm sát nhân dân tối cao;
- Kiểm toán Nhà nước;
- ửy ban Giám sát tài chinh Quốc gia;
- ủy ban Trung uơng Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan Trung ương cúa các đoàn thể;
- Cục Kiểm tra văn bản QPPL;
- Sở TT&TT các tính, thành phố trục thuộc TW;
- Công báo;
- Cổng thông tin điện tử Chính phủ;
- Bộ TTTT: Bộ trưởng và các Thứ trưởng; 
các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ; cổng TTĐT Bộ;
- Lưu: VT, TCCB, VMH (200).

B ộ  TRƯỞNG

Trưong Minh Tuấn

5


