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CHỈ THỊ
CỦA BAN BÍ THƯ

về tổ chức kỷ niệm 50 năm Ngày truyền thống 
Bộ đội Biên phòng (03/3/1959 - 03/3/2009), 

20 năm Ngày biên phòng toàn dân (1989 - 2009)
và 50 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh - Ngày truyền thống

Bộ đội Trường Sơn (19/5/1959 - 19/5/2009)
-------

Kỷ  niệm  50  năm  Ngày  truyền  thống  Bộ  đội  Biên  phòng 
(03/3/1959 -  03/3/2009), 20 năm Ngày biên phòng toàn dân (1989 - 2009) 
và 50 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh - Ngày truyền thống Bộ đội Trường 
Sơn (19/5/1959 - 19/5/2009) là dịp để ôn lại và phát huy truyền thống vẻ 
vang của dân tộc, củng cố, tăng cường sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn 
dân tộc; tiếp tục đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, 
thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội X của Đảng. Việc tổ chức các hoạt 
động kỷ niệm cần đạt được mục đích, yêu cầu và tập trung vào một số nội 
dung sau : 

I- Mục đích, yêu cầu

1- Tuyên truyền, giáo dục sâu rộng về truyền thống yêu nước, ý chí độc 
lập, tự cường, vượt qua mọi khó khăn, gian khổ của quân dân ta dưới sự lãnh 
đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh làm nên "con đường huyền thoại", 
đường Trường Sơn - đường Hồ Chí Minh để chi viện sức người, sức của cho các 
chiến trường miền Nam; những chiến công, truyền thống quang vinh của Bộ 
đội Trường Sơn trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước; về truyền thống 
vẻ vang, những đóng góp to lớn của Bộ đội Biên phòng vào thắng lợi của cuộc 
kháng chiến chống Mỹ cứu nước, vào xây dựng khu vực biên giới phát triển 
toàn diện, quản lý và bảo vệ chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, an ninh biên giới, 
biển, đảo, xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

2- Thông qua các hoạt động kỷ niệm, đẩy mạnh giới thiệu các thành tựu 
của công cuộc đổi mới đất nước, đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước 
ta với bạn bè quốc tế nhằm mở rộng, phát triển quan hệ hợp tác, hữu nghị 
giữa Nhà nước, nhân dân ta với nhà nước và nhân dân các nước trên thế giới.
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3- Kết hợp chặt chẽ việc kỷ niệm ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng, 
Bộ đội Trường Sơn với kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước trong năm 2009. 
Việc tổ chức các hoạt động kỷ niệm cần chuẩn bị chu đáo, bảo đảm thiết 
thực, hiệu quả, an toàn, tiết kiệm, tránh phô trương, hình thức, lãng phí.

II- Tổ chức thực hiện 

1- Bộ Quốc phòng chủ trì, phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương, 
Thành uỷ, Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội tổ chức lễ mít tinh trọng thể kỷ 
niệm 50 năm Ngày truyền thống Bộ đội  Biên phòng,  20 năm Ngày biên 
phòng toàn dân, 50 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh - Ngày truyền thống 
Bộ đội Trường Sơn tại Hà Nội. Các tỉnh có đường biên giới trên bộ, nơi có 
biển, đảo tổ chức mít tinh kỷ niệm 50 năm Ngày truyền thống Bộ đội Biên 
phòng, 20 năm Ngày biên phòng toàn dân. 

2- Bộ Quốc phòng chủ trì biên soạn các tài liệu tuyên truyền; phối hợp với 
Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin và Truyền thông, các tỉnh uỷ, thành 
uỷ chỉ đạo hướng dẫn tuyên truyền sâu rộng trong cả nước về hai sự kiện trên. 

Bộ Quốc phòng hướng dẫn các đơn vị trong toàn quân, nhất là Bộ đội 
Biên phòng, Bộ đội Trường Sơn tổ chức các hoạt động kỷ niệm một cách 
thiết  thực,  hiệu  quả;  chăm lo  củng cố,  xây  dựng lực  lượng Bộ đội  Biên 
phòng, Bộ đội Trường Sơn vững mạnh về mọi mặt, đáp ứng yêu cầu nhiệm 
vụ trong tình hình mới.

3- Các bộ, ngành, đoàn thể và địa phương có kế hoạch phối hợp với 
Bộ Quốc phòng và các đơn vị trong quân đội tổ chức các hoạt động kỷ niệm 
phong phú, sáng tạo, có ý nghĩa giáo dục sâu sắc; tích cực tham gia và động 
viên các tầng lớp nhân dân giúp đỡ về vật chất và tinh thần cho nhân dân và 
các lực lượng vũ trang đang làm nhiệm vụ ở vùng sâu, vùng xa, biên giới, 
hải đảo; đồng thời thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội. 

4- Bộ Quốc phòng phối hợp với Bộ Tài chính lập dự toán báo cáo 
Chính phủ đảm bảo kinh phí cho các hoạt động kỷ niệm.

Nơi nhận : 
- Các tỉnh uỷ, thành uỷ,
- Các ban đảng, ban cán sự đảng,
đảng đoàn, đảng uỷ trực thuộc Trung ương,

- Các đồng chí Uỷ viên 
 Ban Chấp hành Trung ương,

- Lưu Văn phòng Trung ương Đảng.

T/M BAN BÍ THƯ

Trương Tấn Sang
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