
 

 

 
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN XUÂN TRƯỜNG 

 
Số:         /KH-UBND 

CỘNG HOÀ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Xuân Trường, ngày     tháng 6 năm 2022 
 

 

KẾ HOẠCH 

Tổ chức Hội thao Trung đội Dân quân cơ động xã, thị trấn năm 2022 

 

Căn cứ Kế hoạch số 678/KH-BCH ngày 22/02/2022 của Bộ CHQS tỉnh Nam 

Định về việc tổ chức Hội thao Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự xã, phường, 

thị trấn; Hội thao Trung đội Dân quân cơ động xã, phường, thị trấn năm 2022, 

UBND huyện Xuân Trường xây dựng kế hoạch thực hiện như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU  

1. Mục đích: 

- Nhằm nâng cao trình độ tổ chức, chỉ huy, quản lý, huấn luyện của trung đội 

trưởng, tiểu đội trưởng DQCĐ; đánh giá thực chất kết quả huấn luyện, rèn luyện thể 

lực của DQCĐ góp phần nâng cao chất lượng huấn luyện, khả năng hiệp đồng sẵn 

sàng chiến đấu đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao của lực lượng vũ trang huyện. 

- Thông qua Hội thao lựa chọn được những cá nhân, tập thể có thành tích tốt 

để bồi dưỡng tham gia Hội thao do Bộ CHQS tỉnh tổ chức. 

2. Yêu cầu: 

- Quán triệt thực hiện nghiêm văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của trên; tổ chức 

Hội thao nghiêm túc, đúng đối tượng, đúng thời gian quy định, đạt chất lượng, hiệu 

quả cao, bảo đảm an toàn tuyệt đối về người và vũ khí trang bị, thực hiện nghiêm 

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

- Các cơ quan, đơn vị được giao nhiệm vụ phải tích cực, chủ động, phối hợp 

hiệp đồng để chuẩn bị Hội thao chu đáo; tổ chức chặt chẽ, thực hiện đúng kế hoạch 

và bảo đảm an toàn. 

- Xác định nội dung hội thao phải thiết thực, sát thực tế. Thông qua Hội thao 

cấp huyện để lựa chọn đội tuyển, tổ chức bồi dưỡng để tham gia Hội thao cấp trên 

tổ chức đạt kết quả cao. 

-  Cán bộ, chiến sỹ tham gia Hội thao, giám khảo và cán bộ cơ quan, đơn vị 

có liên quan nghiên cứu nắm chắc nội dung, thực hiện nghiêm Điều lệ, Quy chế 

Hội thao và quy định của Ban Tổ chức; đánh giá kết quả trung thực, khách quan; 

khen thưởng, xử lý vi phạm kịp thời. 

II. NỘI DUNG, THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM VÀ THÀNH PHẦN THAM 

GIA HỘI THAO 

1. Nội dung 

1.1. Đối với Trung đội DQCĐ 
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- Duyệt đội ngũ đội hình cấp Trung đội (không có cấp trên dự). 

- Đồng diễn võ thể dục tay không: 08 thế đứng. 

1.2. Đối với Trung đội trưởng DQCĐ 

- Chỉ huy trung đội thực hành xử trí 01 tình huống (nội dung cụ thể theo 

hướng dẫn của Ban Tổ chức Hội thao) trong đề mục “Trung đội DQCĐ bảo vệ và 

đánh chiếm lại mục tiêu khi có gây rối, bạo loạn” nhà xuất bản Quân đội nhân dân 

Việt Nam năm 2018. 

- Bắn súng tiểu liên AK bài 1. 

1.3. Đối với Tiểu đội trưởng DQCĐ 

- Chỉ huy tiểu đội thực hành xử trí 01 tình huống (nội dung cụ thể theo 

hướng dẫn của Ban Tổ chức Hội thao) trong đề mục “Tiểu đội DQCĐ bảo vệ và 

đánh chiếm lại mục tiêu khi có gây rối, bạo loạn” nhà xuất bản Quân đội nhân dân 

Việt Nam năm 2018. 

- Bắn súng tiểu liên AK bài 1. 

1.4. Đối với chiến sỹ DQCĐ 

Mỗi trung đội chọn 03 tổ, mỗi tổ 03 đ/c (trong đó có 01 nữ dân quân) tham 

gia Hội thao nội dung 3 môn quân sự phối hợp. 

- Bắn súng tiểu liên AK bài 1. 

- Ném lựu đạn xa, đúng hướng. 

- Chạy vũ trang 3.000m đối với nam, 1500m đối với nữ. 

2. Thời gian 

2.1. Thời gian tập huấn, bồi dưỡng giáo viên, giám khảo và làm công tác 

chuẩn bị: Từ ngày 15 đến ngày 18/6/2022. 

2.2. Thời gian luyện tập: Từ ngày 20 đến ngày 22/6/2022. 

2.3. Thời gian Hội thao: Từ ngày 23 đến ngày 24/6/2022. 

3. Địa điểm 

3.1. Khai mạc: Tại sân Nhà văn hóa huyện 

Duyệt đội ngũ đội hình cấp Trung đội (không có cấp trên dự). 

3.2. Hội thao: Tại sân Nhà thi đấu đa năng huyện 

- Đồng diễn võ thể dục tay không: 08 thế đứng. 

- Ném lựu đạn xa, đúng hướng. 

- Chạy vũ trang 3.000m đối với nam, 1500m đối với nữ. 

- Bắn súng tiểu liên AK bài 1: Tại trường bắn xã Giao Xuân, huyện Giao Thủy. 

3.3. Tại Trung tâm chính trị huyện: 
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 - Xử trí 01 tình huống (nội dung cụ thể theo hướng dẫn của Ban Tổ chức 

Hội thao) trong đề mục “Trung đội DQCĐ bảo vệ và đánh chiếm lại mục tiêu khi 

có gây rối, bạo loạn” nhà xuất bản Quân đội nhân dân Việt Nam năm 2018. 

- Xử trí 01 tình huống (nội dung cụ thể theo hướng dẫn của Ban Tổ chức Hội 

thao) trong đề mục “Tiểu đội DQCĐ bảo vệ và đánh chiếm lại mục tiêu khi có gây 

rối, bạo loạn” nhà xuất bản Quân đội nhân dân Việt Nam năm 2018. 

4. Thành phần tham gia Hội thao 

- Trung đội trưởng DQCĐ. 

- Tiểu đội trưởng DQCĐ. 

- Chiến sĩ DQCĐ. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Ban CHQS huyện: 

- Chủ trì, phối hợp với Văn phòng HĐND-UBND huyện và các cơ quan, 

đơn vị liên quan tham mưu UBND huyện xây dựng Kế hoạch, Quyết định thành 

lập Ban chỉ đạo; chuẩn bị giấy mời khai mạc, bế mạc, hướng dẫn, quy chế, lịch 

điều hành hội thao và các điều kiện đảm bảo cho Hội thao.  

- Chuẩn bị nội dung phục vụ UBND huyện tổ chức giao nhiệm vụ cho Ban 

chỉ đạo, Ban tổ chức và các xã, thị trấn. 

- Hướng dẫn, đôn đốc các cơ quan, đơn vị làm tốt công tác chuẩn bị, bảo 

đảm các điều kiện tổ chức Hội thao như: Thao trường, hội trường, vật chất, vũ khí, 

trang bị, quân y, trang trí khánh tiết; nơi ăn nghỉ, sinh hoạt phục vụ hội thao và tổ 

chức đón tiếp khách về dự hội thao đảm bảo chu đáo. 

- Phối hợp với Hội đồng Thi đua - Khen thưởng huyện tham mưu UBND 

huyện khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích cao trong Hội thao. 

- Chỉ đạo Ban CHQS các xã, thị trấn tham mưu UBND cấp xã triển khai 

triệu tập lực lượng tham gia Hội thao, làm tốt công tác chuẩn bị tham gia hội thao 

theo đúng quy định. 

- Tổng hợp, báo cáo kết quả hội thao các cấp theo quy định. 

2. Văn phòng HĐND&UBND huyện: 

- Phối hợp với Ban CHQS huyện tham mưu UBND huyện ban hành các văn 

bản chỉ đạo triển khai các nội dung Hội thao; đón tiếp khách về dự Hội thao và làm 

công tác tổ chức Hội thao.  

- Cử lãnh đạo tham gia Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức hội thao. 

3. Trung tâm VH-TT&TT huyện: 

- Phối hợp với Ban CHQS huyện trang trí khánh tiết, âm thanh tại sân vận 

động huyện, hội trường Nhà văn hoá huyện và các băng zôn, khẩu hiệu (theo hiệp 

đồng của Ban CHQS huyện); làm tốt công tác tuyên truyền trên Hệ thống phát 

thanh huyện và Đài truyền thanh các xã, thị trấn. 
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- Cử lãnh đạo tham gia Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức Hội thao. 

4. Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện: 

- Phối hợp với Ban CHQS huyện lập dự trù và tham mưu UBND huyện bảo 

đảm kinh phí phục vụ Hội thao. 

- Cử lãnh đạo tham gia Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức hội thao. 

5. Công an huyện: 

- Phối hợp với Ban CHQS huyện hướng dẫn, chỉ đường, phân luồng giao 

thông tại khu vực trung tâm huyện và bảo đảm an toàn an ninh trong quá trình diễn 

ra Hội thao.  

- Cử lãnh đạo tham gia Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức hội thao. 

6. Trung tâm Chính trị huyện: 

- Phối hợp với Ban CHQS huyện bảo đảm địa điểm luyện tập và Hội thao 

nội dung Chiến thuật tại Trung tâm Chính trị huyện.  

- Cử lãnh đạo tham gia Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức hội thao. 

7. Trung tâm Y tế huyện: 

- Chủ trì, phối hợp với Ban CHQS huyện bảo đảm 01 Tổ thường trực và 01 

xe cứu thương bảo đảm y tế trong quá trình diễn ra Hội thao. 

- Cử lãnh đạo tham gia Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức hội thao. 

8. UBND các xã, thị trấn: 

- Triệu tập lực lượng DQCĐ tham gia huấn luyện và tổ chức Hội thao theo 

Kế hoạch. 

- Bảo đảm kinh phí chi trả ngày công cho lực lượng Dân quân tham gia Hội 

thi theo đúng quy định của Nghị quyết số 54/NQ-HĐND của HĐND tỉnh. 

- Bảo đảm phương tiện, trang phục, vật chất và các điều kiện bảo đảm khác 

cho lực lượng DQTV của đơn vị mình trong suốt quá trình tham gia hội thao. 

Yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan; Chủ tịch UBND các xã, 

thị trấn thực hiện nghiêm nội dung Kế hoạch này. Quá trình thực hiện có khó khăn 

vướng mắc báo cáo UBND huyện (qua Ban CHQS huyện) xem xét, giải quyết./. 

 
 Nơi nhận: 
- Phòng TM/Bộ CHQS tỉnh; 

- TT Huyện ủy, UBND huyện; 

- Các cơ quan, đơn vị liên quan; 

- UBND các xã, thị trấn; 

- Lưu: VT, QS. 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Đặng Ngọc Cường 
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