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Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc 

 

Vũ Muộn, ngày 09 tháng 8 năm 2022 

 

KẾ HOẠCH 

Tổ chức “Ngày hội Toàn dân bảo vệ ANTQ” năm 2022 

 

Thực hiện kế hoạch số 188/KH-UBND, ngày 18/07/2022 của Chủ tịch Uỷ 

ban nhân dân huyện Bạch Thông về tổ chức “Ngày hội Toàn dân bảo vệ ANTQ” 

năm 2022. Ủy ban nhân dân xã Vũ Muộn xây dựng kế hoạch tổ chức “Ngày hội 

Toàn dân bảo vệ ANTQ”  năm 2022 như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Nhằm giáo dục truyền thống yêu nước, lòng tự hào dân tộc, nâng cao ý 

thức trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong sự nghiệp 

bảo vệ ANTQ, bảo đảm trật tự an toàn xã hội và xây dựng lực lượng CAND cách 

mạng, chính quy, tinh nhuệ và từng bước hiện đại; phát huy tinh thần cảnh giác, 

kiên quyết đấu tranh làm thất bại âm mưu, hoạt động diễn biến hòa bình của các 

thế lực thù địch và tội phạm, bảo vệ vững chắc an ninh, trật tự đất nước. 

2. Việc tổ chức Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc phải được duy trì, 

tập trung hướng về cơ sở, thôn, xóm, khu dân cư, cơ quan, doanh nghiệp, nhà 

trường để đông đảo cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân được trực tiếp 

tham gia, góp phần củng cố nền an ninh nhân dân, xây dựng thế trận an ninh nhân 

dân vững chắc ngay từ cơ sở. 

3. Các hoạt động phải được tổ chức trang trọng, thiết thực, tránh hình thức, 

phô trương, lãng phí. 

II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM, THÀNH PHẦN 

1. Thời gian: Tổ chức 01 buổi, Dự kiến 15h00, ngày 12 tháng 8 năm 2022. 

 2. Địa điểm: Nhà họp thôn Tốc Lù, xã Vũ Muộn, huyện Bạch Thông, tỉnh 

Bắc Kạn. 

 3. Thành phần: 

 - Đại biểu Công an huyện Bạch Thông 

+ Lãnh đạo Công an huyện Bạch Thông 

+ Đại diện Chỉ huy Đội Tổng hợp, Công an huyện Bạch Thông 

- Đại biểu xã Vũ Muộn  

+ Mời Thường trực Đảng ủy, HĐND, UBND, MTTQ, đại diện các ngành, 

đoàn thể xã 

+ Công chức UBND xã Vũ Muộn 

+ Tập thể Công an xã 
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- Các Cơ quan đóng trên địa bàn xã: Đại diện Trạm Y tế; Kiểm Lâm; 

Trường Tiểu học và Trung học; Trường Mầm non Vũ Muộn 

- Đại biểu thôn: Bí thư chi bộ, Trưởng thôn, Công an viên của 10 thôn. 

(Dự kiến buổi lễ sẽ có 50 đại biểu, CBCS tham gia) 

III. NỘI DUNG, CHƯƠNG TRÌNH NGÀY HỘI 

 1. Phần lễ 

 Bắt đầu lúc 14 giờ 00 phút, ngày 11/8/2022, địa điểm: Nhà văn hoá thôn Tốc 

Lù, xã Vũ Muộn, huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn. 

 * Chương trình phần lễ gồm: 

 - Chào cờ  

 - Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu, thành phần tham dự 

- Phát biểu khai mạc 

 - Diễn văn kỷ niệm ôn lại truyền thống 17 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ 

ANTQ  

- Báo cáo kết quả công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ 

trong 7 tháng đầu năm 2022 

- Tham luận 

 - Đại diện lãnh đạo cấp trên phát biểu chỉ đạo (nếu có)  

 - Đại diện lãnh đạo UBND xã phát biểu và bế mạc buổi lễ. 

 * Trang trí, khánh tiết phần lễ:  

Nội dung ma két: 

UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ VŨ MUỘN 

 

NGÀY HỘI TOÀN DÂN BẢO VỆ AN NINH TỔ QUỐC NĂM 2022 

 

Vũ Muộn, ngày      tháng 8 năm 2022 

 

* Khẩu hiệu tuyên truyền: treo tại Nhà văn hoá thôn, cổng trào thôn Tốc Lù. 

“Nhiệt liệt chào mừng kỷ niệm 75 năm ngày truyền thống CAND Việt Nam 

và 17 năm Ngày hội Toàn dân bảo vệ ANTQ”. 

“Tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc là trách nhiệm và 

quyền lợi của toàn dân”. 

2. Phần hội 

Hiện nay UBND xã Vũ Muộn đang trong giai đoạn khó khăn về kinh phí 

nên không tổ chức phần hội, UBND xã sẽ hỗ trợ tiền nước cho những đại biểu 

không hưởng lương đến tham dự ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc xã Vũ 

Muộn năm 2022. 
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 3. Kinh phí thực hiện: 

 Sử dụng nguồn kinh phí địa phương. 

III. PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ 

1. Công an xã Vũ Muộn 

 - Chủ trì giúp Chủ tịch UBND xã chuẩn bị, tổ chức các hoạt động của Ngày hội. 

- Xây dựng nội dung, chương trình tổ chức Ngày hội. 

- Chuẩn bị băng zôn khẩu hiệu treo tại nhà họp thôn Tốc Lù và cổng trào 

thôn Tốc Lù. 

- Chuẩn bị ma két, trang trí, khánh tiết và các điều kiện khác phục vụ tổ chức 

Ngày hội  

2. Văn phòng UBND xã 

- Chuẩn bị hội trường, địa điểm tổ chức hoạt động Ngày hội toàn dân bảo vệ 

ANTQ. 

- Ra giấy mời các thành phần tham dự ngày hội 

- Chuẩn bị nước uống cho đại biểu tại buổi lễ. 

 3. Tài chính – Kế toán: 

Phối hợp Công an xã lập dự trù kinh phí tổ chức Ngày hội. 

 IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Căn cứ nội dung kế hoạch các ngành, đoàn thể có liên quan chủ động triển 

khai các nội dung trong kế hoạch. 

2. Giao Công an xã chủ trì, giúp UBND xã đôn đốc, kiểm tra các nội dung 

để việc tổ chức Ngày hội đạt hiệu quả. 

3. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn vướng mắc, các đồng chí liên 

hệ với Công an xã để phối hợp giải quyết./. 

  
Nơi nhận:   

Gửi bản điện tử: 

- Ban chỉ đạo 138 huyện (b/cáo); 

- TT Đảng uỷ, HĐND, UBND xã (chỉ đạo); 

- Đoàn thanh niên, Công an, Văn phòng UBND, 

Tài chính – Kế toán (t/hiện); 

- Các ngành, đoàn thể (p/hợp); 

Gửi bản giấy: 

- CAH Bạch Thông (b/cáo); 

- Lưu: VP+CA. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Đinh Như Hiếu 
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