ỦY BAN NHÂN DÂN
U

Số:93 /KH-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ G ĨA V ỆT NAM

ộc lập - Tự do - Hạnh phúc
Q

, ngày15 tháng 8 ăm 2019

KẾ HOẠCH
Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 30 năm gày hội Quốc phòng toàn dân
(22/12/1989 - 22/12/2019); 75 năm gày thành lập uân đội nhân dân Việt
Nam (22/12/1944 - 22/12/2019) và Sơ kết “ gày hội Quốc phòng toàn dân”
giai đoạn 2009 - 2019
Thực hiện Chỉ thị số 14/CT-TU ngày 12/7/2019 của Ban Thường vụ Huyện
ủy về tổ chức các hoạt động kỷ niệm 30 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân
(QPTD) (22/12/1989 - 22/12/2019); 75 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân
(QÐND) Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2019) và sơ kết ' Ngày hội Quốc phòng
toàn dân” giai đoạn 2009 – 2019; Kế hoạch số 128/KH- UBND ngày 08/8/2019
của UBND huyện Quỳnh Lưu về tổ chức các hoạt động kỷ niệm 30 năm Ngày hội
QPTD và 75 năm Ngày thành lập QĐND Việt Nam, UBND xã xây dựng kế hoạch
tổ chức thực hiện như sau:
I. MỤC ÍC , YÊU CẦU

1. Tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ và nhân dân về chủ nghĩa anh hùng
cách mạng, truyền thống đánh giặc giữ nước của dân tộc, quá trình xây dựng, chiến
đấu và trưởng thành của QĐND Việt Nam nói chung, của lực lượng vũ trang
(LLVT) Quỳnh Lưu nói riêng; những tập thể, cá nhân tiêu biểu trong các phong
trào thi đua yêu nước, những thành tựu to lớn trong 30 năm xây dựng nền QPTD
trên địa bàn huyện, xã sự nổ lực của Quân đội trong tham mưu và đóng vai trò
nòng cốt trong hoạt động quốc phòng, xây dựng nền QPTD gắn với an ninh nhân
dân vững mạnh; những bài học kinh nghiệm và trách nhiệm của cả hệ thống chính
trị. của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân trong việc thực hiện Ngày hội QPTD, làm
thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch, nhằm “phi
chính trị hóa” Quân đội, xuyên tạc chia rẽ mối quan hệ đoàn kết giữa QĐND và
Công an nhân dân.
2. Tổ chức các hoạt động kỷ niệm kết hợp với kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất
nước trong năm 2019. Đồng thời, thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4
(khóa XII) về tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đây lùi sự suy
thoái vê tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự
chuyển hóa” trong nội bộ gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016
của Bộ Chính trị về đây mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách
Hồ Chí Minh.
3. Tổ chức các hoạt động kỷ niệm bảo đảm sôi nồi an toàn, trang trọng, tiết
kiệm, thiết thực, hiệu quả.
II. CÁC HOẠT ỘNG KỶ NIỆM

1. Tăng cường các hoạt động tuyên truyền, giáo dục về truyền thông vé vang
trong suốt 75 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của QĐND Việt Nam anh
hùng và kết quả nổi bật trong 30 năm thực hiện Ngày hội QPTD.
2. Sơ kết ngày hội QPTD giai đoạn 2009 - 2019.
3. Tích cực thực hiện các hoạt động tri ân như: Dâng hương, dâng hoa tại các
di tích lịch sử, Nghĩa trang liệt sĩ; thăm hỏi, tặng quà gia đình thương binh, thân
nhân liệt sĩ, các gia đình chính sách, người có công với cách mạng và cựu quân
nhân tiêu biểu trên địa bàn xã.
4. Triển khai cán bộ, chiến sỹ LLVT và đoàn viên, thanh niên tham gia Cuộc
thi tìm hiểu về truyền thống 75 năm ngày thành lập QĐND Việt Nam do Tổng Cục
Chính trị QĐND Việt Nam và 30 năm ngày hội Quốc phòng toàn dân ( ã tr ển
khai).
5. Tổ chức giao lưu thể dục thể thao.
6. Tổ chức sơ kết 30 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989 22/12/2019).
II. TỔ CHỨC HỘI NGHỊ SƠ KẾT 10
TOÀN DÂ G A OẠN (2009-2019)

ĂM NGÀY HỘI QUỐC PHÒNG

1. Nội dung Sơ kết.
a) á g á kết quả (mạnh, yếu) xây dựng nền QPTD.
- Công tác lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng nền QPTD vững mạnh tại địa phương.
- Công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt đường lối, quan điểm, chủ trương
của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về quốc phòng và xây dựng nền
QPTD; trọng tâm là những quan điểm, chủ trương của Đảng về quốc phòng, an
ninh được thể hiện trong văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ X, XI, XI; Nghị
quyết Hội nghị Trung ương 8 (khóa XI) về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình
hình mới; Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 22/9/2008 của Bộ Chính trị về tiếp tục
xây dựng tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thành khu vực phòng thủ vững
chắc trong tình hình mới; Luật Quốc phòng, Luật Dân quân tự vệ và các văn bản
hướng dẫn thi hành.
- Nhận thức của cán bộ, chiến sỹ, công chức, viên chức và các tầng lớp nhân
dân về quốc phòng, xây dựng nền quốc phòng toàn dân nhiệm vụ xây dựng và bảo
vệ Tổ quốc.
- Kết quả xây dựng khu vực phòng thủ huyện, xã.
- Công tác xây dựng LLVT nhân dân địa phương vững mạnh; thực hiện chế
độ chính sách đối với cán bộ, chiến sỹ và gia đình cán bộ, chiến sỹ LLVT.
- Thực hiện công tác bồi dưỡng, giáo dục kiến thức quốc phòng cho các đối
tượng.
- Việc kết hợp kinh tế - xã hội với quốc phòng, quốc phòng với kinh tế xã hội;
quốc phòng với an ninh, đối ngoại...
- Xây dựng thực lực và tiềm lực quốc phòng, hệ thống chính trị, khối đại đoàn
kết toàn dân, cơ sở vững mạnh toàn diện đáp ứng yêu cầu xây dựng nền QPTD, thế
trận QPTD gắn với nền an ninh nhân dân (ANND), thế trận ANND trong khu vực
phòng thủ.

- Hoạt động phối hợp giữa các cơ quan tổ chức, đoàn thể, địa phương trong
xây dựng nền QPTD; hoạt động giao lưu, kết nghĩa giúp đỡ các đơn vị quân đội
đóng chân trên địa bàn.
- Thực hiện các biện pháp ngăn ngừa, đấu tranh làm thất bại âm mưu, hoạt
động chống phá của các thế lực thù địch.
- Công tác đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, kỹ thuật cho nền QPTD địa
phương.
- Việc tổ chức các hoạt động nhân Ngày hội QPTD hàng năm; hiệu quả, mức
độ lan tỏa, tác động từ việc tổ chức Ngày hội QPTD đối với công chức, viên chức
và nhân dân địa phương.
- Thực hiện nhiệm vụ khác về quốc phòng theo quy định của pháp luật và cấp
có thẩm quyền giao.
b) Nguyên nhân và bài học kinh nghiệm.
c) P ươ g ướng nhiệm vụ, chủ trươ g, g ải pháp xây dựng nền QPTD những
ăm t ếp theo; nhữ g đề xuất, kiến nghị.
d) K e t ưởng: Lựa chọn những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong
thực hiện xây dựng nề QPTD để k e t ưở g t eo q y định.
2. Hình thức, thời gian, thành phần
a) Hình thức: Tổ chức Hội nghị sơ kết ở cấp xã
b) Thời gian: Dự kiến xong trước ngày 20/8/2019
c) Thành phần: Đại biểu lãnh đạo huyện, Ban CHQS huyện, công an huyện.
Thường trực đảng ủy, HĐND, UBND và trưởng các ban ngành đoàn thể ở xã; Bí
thư, trưởng thôn, thôn đội trưởng, công an viên. Đại diện các tập thể, cá nhân được
khen thưởng trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân giai đoạn 2009 - 2019.
3. Khen thưởng
Giao Ban CHQS xã chủ trì tham mưu lựa chọn những tập thể, cá nhân có thành
tích xuất sắc trong thực hiện xây dựng nên QPTD đề nghị khen thưởng theo quy
định.
IV. PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ

1. Ban CHQS xã
Chủ trì, phối hợp với các Ban, ngành liên quan xây dựng chương trình, chuẩn
bị báo cáo sơ kết và các nội dung liên quan phục vụ Hội nghị Sơ kết xây dựng nền
QPTD giai đoạn 2009 - 2019. Lựa chọn các tập thể và cá nhân có thành tích xuất
sắc trong xây dựng nền QPTD giai đoạn 2009-2019 đề nghị Chủ tịch UBND xã
tặng Giấy khen.
- Phối hợp Đoàn xã, Ban Văn hóa xây dựng kế hoạch, chương trình và tổ chức
Giao lưu thể dục thể thao chào mừng kỷ niệm 30 năm Ngày hội QPTD và 75 năm
Ngày thành lập QĐND Việt Nam.
- Phối hợp với các cơ quan, ban nghành có liên quan dự trù kinh phí tổ chức
các hoạt động trình UBND xã quyết định.
2. Ban Công an xã
Chủ trì, phối hợp Ban CHQS xã có kế hoạch đảm bảo an ninh, trật tự cho các
hoạt động kỷ niệm, nhất là Hội nghị Sơ kết Ngày hội QPTD.

3. Công chức Văn hóa, thông tin
Chủ trì, phối hợp với Ban CHQS xã tổ chức các hoạt động thể dục thể thao kỷ
niệm 30 năm Ngày hội QPTD. Làm tốt công tác tuyên truyền cổ động, băng rôn;
khẩu hiệu và bảng lét điện tử và trên hệ thống truyền thanh xã.
4. Công chức chính sách
Phối hợp với Ban CHQS xã tham mưu xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt
động tri ân như: Dâng hương, dâng hoa tại các di tích lịch sử, Nghĩa trang liệt sĩ;
thăm hỏi, tặng quà gia đình thương binh, thân nhân liệt sĩ, các gia đình chính sách,
người có công với cách mạng và cựu quân nhân trên địa bàn:
5. Công chức kế toán
Tham mưu nguồn kinh phí tổ chức các hoạt động kỷ niệm theo kế hoạch; thẩm
định dự toán kinh phí hoạt động trình UBND xã quyết định.
6. ề nghị oàn xã
- Chủ trì, phối hợp với Ban CHQS xã tổ chức Cuộc thi tìm hiểu và tổ chức các
hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao chào mừng kỷ niệm 75 năm ngày
thành lập QĐND Việt Nam, 30 năm Ngày hội QPTD.
- Tăng cường tổ chức các hoạt động tuyên truyền giáo dục truyền thống cho
tuổi trẻ; giao lưu, kết nghĩa, thăm tặng quà các đơn vị quân đội trên địa bàn.
7. ề nghị Hội Cựu chiến binh xã
Tăng cường các hoạt động tuyên truyền giáo dục truyền thống trên địa bàn.
Phối hợp với Ban CHQS xã khảo sát, báo cáo số lượng cán bộ quân đội nghỉ hưu
trên địa bàn báo cáo huyện.
Căn cứ nhiệm vụ được phân công tại Kế hoạch này các ban, ngành và đơn vị
liên quan xây dựng kế hoạch, phối hợp chặt chẽ để triển khai thực hiện hiệu quả./.
Nơi nhận:

- Ban CHQS huyện;
- TT Đảng ủy, HĐND xã;
- Lưu.
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