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ỦY BAN NHÂN DÂN 

XÃ THẠCH HƯNG 

 

Số: 40/KH-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Thạch Hưng, ngày 16 tháng 7 năm 2020 
 

 

 KẾ HOẠCH 
Tổ chức "Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc" năm 2020 

 
  

Thực hiện Kế hoạch số 01/KH-MTTQ-CATP ngày 08/7/2020 của Uỷ ban 

MTTQ thành phố và Công an thành phố; Công văn số 1635/UBND-CA ngày 

10/7/2020 của Uỷ ban nhân dân thành phố về việc phối hợp tổ chức ngày hội toàn 

dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2020. Căn cứ vào tình hình thực tế của địa 

phương, UBND xã Thạch Hưng xây dựng kế hoạch tổ chức “Ngày hội toàn dân 

bảo vệ ANTQ” năm 2020 như sau: 

 I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU  

1. Thông qua các hoạt động kỷ niệm nhằm giáo dục và quán triệt sâu sắc cho 

nhân dân về truyền thống cánh mạng, 75 năm xây dựng chiến đấu và trưởng thành 

của lực lượng CAND và ý nghĩa tầm quan trọng của" Ngày hội toàn dân bảo vệ 

ANTQ", nâng cao tinh thần cảnh giác trước âm mưu “diễn biến hòa bình” của các 

thế lực thù địch, hoạt động của các loại tội phạm, giữ vững ANTT, thúc đẩy phát 

triển kinh tế xã hội ở địa phương. 

2. Phối hợp với MTTQ tổ chức: “Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ” nhằm 

phát huy và nâng cao quyền làm chủ của nhân dân trong sự nghiệp bảo vệ ANTT 

và xây dựng lực lượng CAND trong sạch vững mạnh. 

3. Tổ chức tốt “Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ” được triển khai ở tất cả 

các thôn phải đảm bảo hiệu quả, trang trọng, tiết kiệm, tránh hình thức, góp phần 

cổ vũ, động viên phong trào nhằm thu hút đông đảo cán bộ, đảng viên và nhân dân 

tham gia. 

II. NỘI DUNG TRỌNG TÂM 

1. Công tác tuyên truyền. 

- Tuyên truyền qua hệ thống phát thanh của xã và các thôn 

- Tuyên truyền thông qua các cuộc họp ở khu dân cư, sinh hoạt của các tổ 

chức đoàn thể và nhân dân. 

- Mỗi thôn treo 01băng rôn, khẩu hiệu tại nhà văn hóa; các khu trung tâm; 

nơi tập trung đông người. 
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Một số khẩu hiệu tuyên truyền:   

+ " Nhiệt liệt chào mừng kỷ niệm 75 năm ngày truyền thống CAND Việt 

Nam (19/8-1945- 19/8/2020) và 15 năm ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ 

(19/8/2005- 19/8/2020)” 

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

quyền lợi của toàn dân ", 

+ Phát huy tinh thần yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng, bảo vệ 

vững chắc an ninh, trật tự của Tổ quốc. 

+ Toàn dân tích cực tham gia xây dựng xã, phường, thị trấn, cơ quan doanh 

nghiệp, nhà trường an toàn về ANTT” 

2. Tổ chức: "Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ" 

Nhân dịp kỷ niệm 15 năm ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ ( 19/8/2005- 

19/8/2020) và kỷ niệm 75 năm ngày truyền thống CAND (19/8-1945- 19/8/2020), 

UBND xã phối hợp với thường trực MTTQ xã tổ chức ngày hội toàn dân bảo vệ 

ANTQ ở phạm vi cấp xã. Tổ chức các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, thăm hỏi, động 

viên đối với gia đình cán bộ, nhân dân có thành tích làm tốt công tác xây dựng 

phong trào, lực lượng nòng cốt bảo vệ ANTT tại cơ sở. 

2.1. Hình thức tổ chức ngày hội 

*Phần lễ 

- Ổn định tổ chức, văn nghệ chào mừng( nếu có); thông qua chương trình 

- Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu. 

- Ôn lại truyền thống và đánh giá kết quả trong năm qua, đề ra phương 

hướng nhiệm vụ trọng tâm công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ 

của đơn vị trong thời gian tới. 

- Phát biểu ý kiến đóng góp của nhân dân và phát biểu chỉ đạo của đại biểu 

cấp trên. 

- Bế mạc kết thúc buổi lễ. 

* Phần hội 

Căn cứ tình hình thực tế của các thôn, tổ chức các hoạt động văn hóa, văn 

nghệ, thể dục, thể thao với chủ đề bảo vệ ANTQ, phù hợp và thu hút đông đảo các 

tầng lớp nhân dân tham gia. 

2.2. Phân công nhiệm vụ cụ thể 

* Công an xã 
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- Chuẩn bị các văn bản tài liệu tuyên truyền quá trình 75 năm xây dựng và 

trưởng thành của lực lượng CAND và 15 năm ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ. 

- Phối hợp với thường trực MTTQ xã, văn phòng UBND lên danh sách 

khách mời thành phần tham dự đối với  đơn vị thôn làm điểm gồm: 

+ Đại diện UBMTTQ Thành phố; 

+ Cán bộ phụ trách địa bàn do Thành phố phân công; 

+ Đại biểu do CATP; 

+ Đại biểu cấp xã: Các đồng chí trong BCH Đảng uỷ, HĐND, lãnh đạo 

UBND, UBMTTQ, trưởng các ban ngành đoàn thể; Cán bộ chiến sỹ Công an xã; 

bí thư, thôn trưởng các thôn, đại diện các cơ quan, đơn vị, trường học trên địa bàn; 

- Phối hợp với thường trực MTTQ chọn đơn vị làm điểm dự kiến thời gian, 

địa điểm tổ chức để đăng ký lịch cho Công an TP trước ngày 18/7/2020. 

* Văn phòng UBND 

  Phối hợp với Công an xã, thường trực MTTQ xã chuẩn bị giấy mời; phân 

công cán bộ tham dự ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ tại các thôn. 

* Ban văn hoá 

- Tổ chức treo băng rôn khẩu hiệu, pa nô, áp phích tại trụ sở, các địa điểm 

công cộng, các trục đường chính trên địa bàn, chỉ đạo các thôn treo cờ đúng qui 

định.  

- Phối hợp với Đoàn thanh niên, Công an xã, các thôn tổ chức các hoạt động 

văn hoá văn nghệ, thể dục thể thao thiết thực chào mừng Cách mạnh tháng 8, Quốc 

khánh 2/9; 75 năm ngày truyền thống CAND và 15 năm ngày hội toàn dân bảo vệ 

ANTQ. 

- Phối hợp với Công an xã, UBMTTQ xã, liên đoàn cán bộ thôn Trung Hưng 

tổ chức treo băng rôn, khẩu hiệu, cờ vui và chuẩn bị âm thanh loa máy để tổ chức 

ngày hội điểm được thành công tốt đẹp. 

* Tài chính ngân sách 

Căn cứ kế hoạch, phối hợp với Công an xã dự trù và chuẩn bị kinh phí tổ 

chức ngày hội. 

* Thôn trưởng các thôn 

- Tổ chức tuyên truyền sâu rộng cho nhân dân, làm cho quần chúng nhân dân 

hiểu được ý nghĩa tầm quan trọng của " Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ". Tuyên 

truyền vận động nhân dân nêu cao ý thức cảnh giác, tích cực tham gia chương trình 
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quốc gia phòng chống tội phạm, thường xuyên củng cố phong trào toàn dân bảo vệ 

ANTQ ở các thôn. 

- Tổ chức sinh hoạt nhân dân để kỷ niệm 15 năm ngày hội toàn dân bảo vệ 

ANTQ,  đánh giá đúng quá trình xây dựng và phát triển của phong trào toàn dân 

bảo vệ ANTQ của thôn trong năm qua. Đồng thời treo băng cờ khẩu hiệu nhà văn 

hoá thôn và vận động nhân dân treo cờ đúng qui định. 

III.THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC 

1. Thời gian: Từ ngày 01/8/2020 đến ngày 19/8/2020 

- Địa điểm: Nhà văn hóa các thôn. 

- Ngày hội năm 2020 tổ chức điểm tại thôn Trung Hưng vào hồi.....ngày 

tháng 8 năm 2020. 

- Các thôn còn lại đăng ký thời gian cụ thể để lãnh đạo địa phương; MTTQ 

phân công các đồng chí trong thường trực cùng với CBCS Công an xã tham dự. 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

Kế hoạch này được quán triệt đầy đủ đến các ban ngành, đoàn thể và các 

thôn. Căn cứ kế hoạch này các ban ngành, đoàn thể, thôn trưởng các thôn tổ chức 

thực hiện nghiêm túc. Quá trình triển khai, thực hiện có gì vướng mắc liên hệ qua 

đồng chí Trưởng Công an xã để được hướng dẫn cụ thể./. 

 
 Nơi nhận: 

- UBND TP, CATP, UBMTTQ TP; 
- TT Đảng uỷ- HĐND- UBMTTQ xã; 

- Các ban ngành, đoàn thể của xã; 

- Các thôn; 

- Lưu VT/UBND; CAX. 

TM/ UỶ BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Chính Đàn 
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