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CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Số:          /KH-UBND Xuân Trường, ngày     tháng 8 năm 2022 

 

KẾ HOẠCH 

Tuyển chọn, thành lập đội tuyển, luyện tập tham gia Hội thao 

Trung đội Dân quân cơ động, dân quân Pháo binh do Bộ CHQS tỉnh tổ chức 

 

Thực hiện Kế hoạch số 678/KH-BCH ngày 22/02/2022 của Bộ CHQS tỉnh về 

tổ chức Hội thi Chỉ huy trưởng Ban CHQS xã, phường, thị trấn; Hội thao Trung 

đội Dân quân cơ động xã, phường, thị trấn năm 2022; Kế hoạch số 2917/KH-BCH 

ngày 11/7/2022 của Bộ CHQS tỉnh về việc tổ chức Hội thao Dân quân Pháo binh 

năm 2022, UBND huyện Xuân Trường xây dựng Kế hoạch tuyển chọn, thành lập 

đội tuyển, luyện tập tham gia Hội thao Trung đội Dân quân cơ động, Dân quân 

Pháo binh do Bộ CHQS tỉnh tổ chức với những nội dung cụ thể như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích: 

Nhằm tuyển chọn các đồng chí cán bộ, chiến sĩ, đơn vị Dân quân cơ động, 

Dân quân Pháo binh có thành tích tốt trong huấn luyện, Hội thi, Hội thao cấp cơ sở 

để thành lập đội tuyển, tổ chức huấn luyện bổ sung, huấn luyện nâng cao tham gia 

Hội thao do Bộ CHQS tỉnh tổ chức.  

2. Yêu cầu: 

- Tổ chức huấn luyện chặt chẽ, hiệu quả, bảo đảm an toàn tuyệt đối trong 

huấn luyện, Hội thao và tham gia giao thông. 

- Các cơ quan, đơn vị được giao nhiệm vụ huấn luyện, đăng cai huấn luyện 

chủ động phối hợp hiệp đồng để chuẩn bị huấn luyện chu đáo, theo đúng kế hoạch. 

- Cán bộ, chiến sĩ tham gia tích cực luyện tập, nghiên cứu nắm chắc nội dung, 

thực hiện nghiêm điều lệ, quy chế và quy định của Ban Tổ chức; quyết tâm giành 

kết quả cao trong Hội thao. 

- Thực hiện nghiêm các biện pháp về phòng, chống dịch bệnh Covid-19. 

II. NỘI DUNG, ĐỐI TƯỢNG, THÀNH PHẦN, THAM GIA 

1. Nội dung luyện tập, Hội thao 

a) Đối với dân quân cơ động: 

Thực hiện theo Kế hoạch số 61/KH-UBND ngày 14/6/2022 của UBND huyện 

về tổ chức Hội thao Trung đội Dân quân cơ động (DQCĐ) xã, thị trấn năm 2022. 

b) Đối với dân quân Pháo binh: 

* Dân quân cối 82mm 
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- Chiếm lĩnh làm công tác chuẩn bị chiến đấu. 

- Bắn quan sát tại cối mục tiêu cố định. 

- Thu súng không có thiết bị. 

* Dân quân ĐKZ 82- K65 

- Chiếm lĩnh làm công tác chuẩn bị chiến đấu. 

- Bắn ngắm trực tiếp mục tiêu cố định ban ngày (Bắn kẹp nòng súng TLAK). 

- Thu súng không có thiết bị. 

2. Đối tượng tham gia 

Cán bộ, chiến sỹ Dân quân cơ động đã tham gia Hội thao ở cấp huyện; Dân 

quân Pháo binh đã được huấn luyện cơ bản chuyên ngành súng Cối 82mm và 

ĐKZ82-K65 được quy định tại Thông tư số 69/2020/TT-BQP ngày 15/6/2020 của 

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng. 

3. Thành phần 

a) Dân quân cơ động: 

Xã Xuân Kiên lựa chọn 09 đồng chí (trong đó có 03 đồng chí nữ); các xã, thị 

trấn còn lại lựa chọn 03 đồng chí (02 nam, 01 nữ) có thành tích tốt trong Hội thao 

Trung đội DQCĐ xã, thị trấn do UBND huyện tổ chức. Riêng các xã Xuân Tiến, 

Xuân Hồng không lựa chọn dân quân tham gia Hội thao Dân quân cơ động. 

b) Dân quân Pháo binh 

- Trung đội Dân quân Cối 82mm/huyện (xã Xuân Hồng): 13 đồng chí; 

- Trung đội Dân quân ĐKZ 82-K65/huyện (xã Xuân Tiến): 19 đồng chí; 

III. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM, PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC 

1. Thời gian 

- Từ 09 giờ 00 phút ngày 08/8/2022: Hiệp đồng giao nhiệm vụ. 

- Từ ngày 09/8 -:- 18/8/2022: Tổ chức huấn luyện, luyện tập. 

- Từ ngày 19/8 -:- 30/8/2022: Tham gia Hội thao do Bộ CHQS tỉnh tổ chức 

(Thời gian Hội thao 02 ngày cụ thể Bộ CHQS tỉnh thông báo sau). 

2. Địa điểm 

- Hiệp đồng giao nhiệm vụ tại Ban CHQS huyện. 

- Huấn luyện: Dân quân Cơ động, Pháo binh tại sân Nhà thi đấu đa năng huyện. 

- Hội thao: d2/eBB180KTT (xã Tam Thanh, huyện Vụ Bản). 

3. Phương pháp 

- Giai đoạn 1: Tổ chức huấn luyện, luyện tập nâng cao. 

- Giai đoạn 2: Tham gia Hội thao do Bộ CHQS tỉnh tổ chức. 
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V. CÔNG TÁC BẢO ĐẢM 

1. Bảo đảm huấn luyện, vật chất, vũ khí trang bị 

Ban CHQS huyện chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng nội 

dung chương trình, tổ chức huấn luyện hiệu quả; bảo đảm vật chất, vũ khí trang bị 

cho huấn luyện, xây dựng kế hoạch, tổ chức bắn đạn thật đảm bảo an toàn. 

2. Bảo đảm ăn, nghỉ, luyện tập 

Ban CHQS huyện chủ trì, phối hợp với Trung tâm VH-TT&TT huyện bố trí, 

địa điểm luyện tập và nơi ăn nghỉ cho cán bộ, chiến sỹ. 

3. Bảo đảm trang phục 

Cán bộ, chiến sĩ dân quân tham gia luyện tập mang mặc trang phục thường 

dùng theo mùa của chiến sỹ dân quân. 

4. Bảo đảm phương tiện, quân y 

Các đơn vị tự bảo đảm phương tiện cơ động trong quá trình tham gia luyện 

tập và Hội thao. UBND thị trấn Xuân Trường chỉ đạo Trạm Y tế cử 01 tổ Y tế phối 

hợp với Nhân viên quân y Ban CHQS huyện chuẩn bị đầy đủ cơ số thuốc thường 

trực 24/24 tại các khu vực tổ chức luyện tập và Hội thao; duy trì thực hiện nghiêm 

các biện pháp về phòng, chống dịch bệnh Covid-19. 

5. Bảo đảm tài chính 

Phòng TC-KH huyện phối hợp với Ban CHQS huyện lập dự trù và tham mưu 

UBND huyện bảo đảm kinh phí phục vụ luyện tập và tham gia Hội thao. UBND 

các xã, thị trấn hỗ trợ một phần kinh phí cho dân quân cơ động tham gia luyện tập 

và làm hồ sơ dự thi theo hướng dẫn của Ban CHQS huyện. 

VI. NHIỆM VỤ CỦA CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ 

1. Ban CHQS huyện: 

- Chủ trì phối hợp với Văn phòng HĐND&UBND huyện tham mưu UBND 

huyện ban hành các văn bản chỉ đạo triển khai việc luyện tập, tham gia Hội thao. 

- Đôn đốc, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị làm tốt công tác chuẩn bị, bảo đảm 

các điều kiện để tổ chức huấn luyện và tham gia Hội thao (thao trường, vật chất, vũ 

khí, trang bị, quân y, hiệp đồng bảo đảm nơi ăn nghỉ, sinh hoạt cho dân quân tham 

gia luyện tập,...). Chỉ đạo Ban CHQS các xã, thị trấn tham mưu UBND cùng cấp 

triển khai triệu tập lực lượng tham gia huấn luyện và Hội thao. 

- Tham mưu UBND huyện quyết định triệu tập dân quân, thành lập đội tuyển 

tham gia Hội thao do Bộ CHQS tỉnh tổ chức. 

- Chủ trì, phối hợp với Phòng TC-KH huyện lập dự trù kinh phí đảm bảo. 

- Tổng hợp, báo cáo kết quả về Bộ CHQS và UBND huyện theo quy định. 

2. Phòng Nội vụ huyện: Phối hợp với Ban CHQS huyện tham mưu Chủ tịch 

UBND huyện khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích cao trong luyện tập 

và Hội thao theo quy định. 
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3. Phòng TC-KH huyện: Phối hợp với Ban CHQS huyện lập dự trù và tham 

mưu UBND huyện bảo đảm kinh phí phục vụ luyện tập và tham gia Hội thao. 

4. UBND các xã, thị trấn: 

- Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến pháp luật về DQTV; vị trí vai trò của lực 

lượng DQTV trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. 

- Tổ chức, triển khai thực hiện nghiêm Kế hoạch của UBND huyện về tổ chức 

luyện tập và tham gia Hội thao; cử cán bộ, dân quân tham gia đúng đối tượng, 

thành phần; bố trí thời gian cho cán bộ, chiến sĩ dân quân luyện tập tại cơ sở để 

tham gia Hội thao đạt kết quả cao; hỗ trợ một phần kinh phí cho dân quân tham gia 

luyện tập và Hội thao. 

Trên đây là Kế hoạch tuyển chọn, thành lập đội tuyển, luyện tập tham gia Hội 

thao Trung đội Dân quân cơ động, Dân quân Pháo binh do Bộ CHQS tỉnh tổ chức. 

Trong quá trình thực hiện có khó khăn vướng mắc, các cơ quan, đơn vị, địa phương 

báo cáo về UBND huyện (qua Ban CHQS huyện tổng hợp) để giải quyết./. 
 

Nơi nhận: 
- Bộ CHQS tỉnh; 

- TT Huyện ủy, HĐND, UBND huyện; 

- Các cơ quan, đơn vị liên quan; 

- UBND các xã, thị trấn; 

- Cổng TTĐT huyện; 

- Lưu: VT, QS. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 
 

 
 

 

Đặng Ngọc Cường 
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