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KẾ  HOẠCH 

Tổ chức các hoạt động Kỷ niệm 30 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân 
(22/12/1989- 22/12/2019) và 75 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân 

Việt Nam (22/12/1944- 22/12/2019) trên địa bàn huyện Hữu Lũng 

 

Căn cứ Kế hoạch số 71/KH-UBND ngày 18/4/2019 của Ủy ban nhân dân 
tỉnh Lạng Sơn về tổ chức các hoạt động kỷ niệm 30 năm Ngày hội Quốc phòng 
toàn dân (22/12/1989- 22/12/2019) và 75 năm Ngày thành lập Quân đội nhân 
dân Việt Nam (22/12/1944- 22/12/2019) trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. Ủy ban 
nhân dân huyện Hữu Lũng xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 
trên địa bàn huyện như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Thông qua các hoạt động kỷ niệm nhằm tuyên truyền sâu rộng trong 
nhân dân và lực lượng vũ trang (LLVT) huyện về truyền thống đánh giặc giữ 
nước của dân tộc và hình ảnh, phẩm chất cao đẹp “Bộ đội Cụ Hồ”; giáo dục 
nâng cao lòng yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội, chủ nghĩa anh hùng cách mạng; 
khẳng định tính đúng đắn trong đường lối chiến tranh nhân dân của Đảng, Nhà 
nước ta; sơ kết, đánh giá, rút ra những bài học kinh nghiệm trong xây dựng nền 
quốc phòng toàn dân, LLVT nhân dân. Qua đó, cổ vũ, động viên cấp ủy đảng, 
chính quyền và toàn dân, toàn quân chăm lo củng cố quốc phòng, an ninh, xây 
dựng LLVT nhân dân vững mạnh, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã 
hội, sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống, góp phần thực hiện thắng lợi các 
nhiệm vụ chính trị, mục tiêu kinh tế, văn hóa, xã hội của huyện năm 2019.  

2. Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 30 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân 
và 75 năm Ngày thành lập Quân đội nhân nhân Việt Nam kết hợp với kỷ niệm 
các ngày lễ lớn của đất nước 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, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu 
hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; thực hiện tốt trách nhiệm 
“nêu gương” của cán bộ, đảng viên theo Quy định số 08-QĐ/TW ngày 
25/10/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng gắn với thực hiện Chỉ thị số 
05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo 
tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và cuộc vận động “Phát huy truyền 
thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”; cuộc vận động “Xây dựng 
môi trường văn hóa tốt đẹp, lành mạnh, phong phú trong Quân đội” gắn với 
phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”.  
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3. Tổ chức các hoạt động kỷ niệm bảo đảm an toàn, tiết kiệm, thiết thực 
hiệu quả, có ý nghĩa giáo dục cao, tạo khí thế thi đua sôi nổi ở các cấp, các 
ngành, LLVT và toàn dân.  

II. NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG KỶ NIỆM 

1. Hoạt động tuyên truyền, giáo dục 

- Tổ chức tuyên truyền sâu rộng trong Nhân dân, các cơ quan, ban, ngành, 
đoàn thể, tổ chức chính trị xã hội, trên các phương tiện thông tin đại chúng kỷ 
niệm 30 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân và 75 năm Ngày thành lập Quân 
đội nhân dân Việt Nam.  

- Tổ chức đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong LLVT huyện về đường lối 
quốc phòng toàn dân, chiến tranh nhân dân bảo vệ Tổ quốc của Đảng, Nhà nước 
ta hiện nay.  

- Tuyên truyền về truyền thống vẻ vang của Quân đội và LLVT nhân dân 
huyện trong đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt 
Nam xã hội chủ nghĩa, thành tựu 30 năm xây dựng củng cố Quốc phòng của 
Đảng, của dân dân ta.  

- Tổ chức, tham gia cuộc thi tìm hiểu 30 năm Ngày hội Quốc phòng toàn 
dân và 75 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam trong Nhân dân, 
cán bộ, công chức, viên chức, học sinh, sinh viên và cán bộ, chiến sĩ LLVT 
huyện. 

- Tổ chức các hoạt động kể chuyện truyền thống cho cán bộ, chiến sĩ, Nhân 
dân và học sinh, sinh viên các trường; giao lưu gặp mặt giữa thế hệ trẻ và các 
nhân chứng lịch sử. 

- Tuyên truyền cho Nhân dân, cán bộ, công chức, viên chức và cán bộ, 
chiến sĩ theo dõi các hoạt động; trọng điểm chào mừng kỷ niệm và xem truyền 
hình trực tiếp Lễ kỷ niệm (cấp Nhà nước) 30 năm Ngày hội Quốc phòng toàn 
dân và 75 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam trên sóng truyền 
hình Việt Nam và truyền hình Quốc phòng Việt Nam. 

2. Hoạt động văn hóa, văn học, nghệ thuật, thể thao, triển lãm 

- Hưởng ứng, tham gia viết, sáng tác các tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo 
chí 05 năm (2014- 2019) viết về đề tài LLVT cách mạng. 

- Tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao bảo đảm vui 
tươi, tiết kiệm, hiệu quả. 

3. Hoạt động chính sách, dân vận 

- Cấp ủy, chính quyền, tổ chức chính trị - xã hội, đoàn thể các cấp và các 
đơn vị Quân đội đóng quân trên địa bàn tổ chức các hoạt động “Đền ơn đáp 
nghĩa”, “Uống nước nhớ nguồn”, tôn vinh các Anh hùng, Thương binh, gia đình 
chính sách, người có công với cách mạng trong cuộc kháng chiến giải phóng 
dân tộc và sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc trên địa bàn. 
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- Tổ chức tốt các hoạt động dân vận, giúp dân xóa đói, giảm nghèo, phát 
triển kinh tế - xã hội; phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, tìm kiếm cứu 
hộ - cứu nạn, phong trào xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện nhằm tăng 
cường mối đoàn kết quân dân. 

4. Hoạt động hội thảo, sơ kết, gặp mặt 

- Sơ kết ngày hội Quốc phòng toàn dân giai đoạn 2009- 2019 ở các cấp (khi 
có hướng dẫn của cấp trên). 

- Tham gia gặp mặt, giao lưu điển hình tiên tiến trong xây dựng nền Quốc 
phòng toàn dân giai đoạn 2009- 2019 (khi cấp trên tổ chức). 

- Tổ chức gặp mặt cán bộ cao cấp quân đội nghỉ hưu, nghỉ công tác trên địa 
bàn huyện. (có kế hoạch riêng). 

5. Hoạt động thi đua- khen thưởng 

- Đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước thiết thực, hiệu quả. Hưởng ứng, 
phát động đợt thi đua cao điểm “30 ngày đêm thi đua quyết thắng” lập thành 
tích chào mừng kỷ niệm 30 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân và 75 năm 
Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, gắn với phong trào thi đua yêu 
nước; thực hiện thắng lợi chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, 
quốc phòng, an ninh, xây dựng LLVT nhân dân huyện; thực hiện hiệu quả 
phong trào “LLVT huyện chung sức xây dựng nông thôn mới” và phong trào 
“Cả nước chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau”. 

- Xét, đề nghị khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong 
xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

A. THÀNH LẬP BAN CHỈ ĐẠO, BAN TỔ CHỨC CỦA HUYỆN 

Có quyết định riêng. 

B. PHÂN CÔNG THỰC HIỆN 

1. Văn Phòng HĐND&UBND huyện 

- Phối hợp với Ban CHQS huyện tham mưu cho UBND huyện thành lập 
Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 30 năm Ngày hội Quốc phòng 
toàn dân và 75 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam; tham mưu tổ 
chức hội nghị sơ kết thực hiện Ngày hội Quốc phòng toàn dân giai đoạn (2009- 
2019) cấp huyện. 

- Đôn đốc, các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, các xã, thị trấn theo chức 
năng, nhiệm vụ quán triệt, thực hiện nghiêm túc Kế hoạch của UBND huyện. 

2. Phòng Lao động, Thương binh, Xã hội – Dân tộc 

Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, ban, ngành, đơn vị liên quan triển khai 
kế hoạch, tổ chức tốt hoạt động thăm hỏi, tặng quà các đồng chí lão thành cách 
mạng, gia đình liệt sỹ, người có công với cách mạng, anh hùng LLVT nhân dân, 
thương binh, bệnh binh, các cựu chiến binh tiêu biểu. 
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- Hướng dẫn, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn tôn tạo, củng cố 
các nghĩa trang liệt sĩ, đài, bia tưởng niệm trên địa bàn. 

- Phối hợp với Ban CHQS huyện thực hiện tốt chính sách hậu phương quân 
đội, Đề án 1237 tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ đến năm 2020 và những năm 
tiếp theo. 

3. Ban CHQS huyện 

- Chủ trì, phối hợp với Phòng Nội vụ tham mưu giúp UBND huyện phát 
động đợt thi đua đặc biệt chào mừng kỷ niệm 30 năm Ngày hội Quốc phòng 
toàn dân và 75 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam. 

- Phối hợp với các phòng, ban, ngành, đoàn thể của huyện tổ chức tham gia 
cuộc thi tìm hiểu 30 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân và 75 năm Ngày thành 
lập Quân đội nhân dân Việt Nam trong Nhân dân, cán bộ, công chức, viên chức, 
học sinh, sinh viên và cán bộ, chiến sĩ LLVT huyện (có kế hoạch riêng). 

- Xây dựng kế hoạch tổ chức gặp mặt cán bộ cao cấp quân đội nghỉ hưu, 
nghỉ công tác trên địa bàn huyện (có kế hoạch riêng). 

- Phối hợp với Văn phòng HĐND, UBND huyện tham mưu tổ chức Hội 
nghị sơ kết thực hiện Ngày hội Quốc phòng toàn dân giai đoạn 2009- 2019 (cấp 
huyện). 

- Phối hợp với Ban Dân vận Huyện ủy, các đơn vị LLVT trên địa bàn, các 
xã, thị trấn khảo sát tiến hành thực hiện công tác dân vận và phong trào xây 
dựng nông thôn mới đạt kết quả. 

- Phối hợp với Phòng Lao động, Thương binh, Xã hội – Dân tộc thực hiện 
tốt chính sách hậu phương quân đội, Đề án 1237 tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ 
đến năm 2020 và những năm tiếp theo. 

- Phối hợp với Phòng Tài chính- Kế hoạch và các cơ quan, đơn vị có liên 
quan lập dự toán kinh phí tổ chức các hoạt động kỷ niệm 30 năm Ngày hội 
Quốc phòng toàn dân và 75 năm Ngày thành lập QĐND Việt Nam. 

- Phối hợp với Phòng Nội vụ hướng dẫn, bình xét khen thưởng các tập thể, 
cá nhân có thành tích xuất sắc trong tham gia xây dựng nền Quốc phòng toàn 
dân giai đoạn 2009- 2019 (theo hướng dẫn của cấp trên). 

4. Phòng Nội vụ 

- Phối hợp với Ban CHQS huyện tham mưu giúp UBND huyện phát động 
đợt thi đua đặc biệt chào mừng kỷ niệm 30 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân 
và 75 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam; 

- Phối hợp với Ban CHQS huyện hướng dẫn, bình xét khen thưởng, đề nghị 
UBND huyện khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong 
tham gia xây dựng nền Quốc phòng toàn dân giai đoạn 2009- 2019 (theo hướng 
dẫn của cấp trên). 

5. Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông huyện 
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- Hướng dẫn, chỉ đạo trang trí, tuyên truyền cổ động trực quan trên đường 
phố, lắp đặt pa nô, áp phích, treo băng rôn, khẩu hiệu chào mừng kỷ niệm 30 
năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân và 75 năm Ngày thành lập QĐND Việt 
Nam; tổ chức văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao cho hoạt động kỷ niệm. 

- Xây dựng các phóng sự, tin, bài tuyên truyền về thành tựu xây dựng nền 
Quốc phòng toàn dân, truyền thống của Quân đội nhân dân Việt Nam và phản 
ánh các hoạt động chào mừng kỷ niệm trên địa bàn huyện.  

- Tiếp sóng truyền hình trực tiếp lễ mít tinh kỷ niệm 30 năm Ngày hội 
Quốc phòng toàn dân và 75 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam 
của Đài Truyền hình Việt Nam (dự kiến từ 9 giờ 30 đến 11 giờ ngày 
20/12/2019). 

- Tham gia cuộc thi báo chí viết về phẩm chất, hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ”, 
về công tác xây dựng nền Quốc phòng toàn dân gắn với thế trận chiến tranh 
nhân dân trong thời kỳ mới. 

6. Phòng Giáo dục và Đào tạo 

- Chỉ đạo tổ chức các hoạt động tuyên truyền, giáo dục về thành tựu xây 
dựng nền Quốc phòng toàn dân, truyền thống của Quân đội nhân dân Việt Nam, 
các hoạt động văn hóa văn nghệ, ngoại khóa hưởng ứng chào mừng kỷ niệm 
trong hệ thống các trường học trên địa bàn huyện. 

- Phối hợp với Huyện đoàn, Hội Cựu chiến binh huyện tổ chức nói chuyện 
truyền thống cho đoàn viên, thanh niên, học sinh, sinh viên các trường học trên 
địa bàn. 

7. Phòng Tài chính - Kế hoạch 

Thẩm định dự toán, bảo đảm kinh phí tổ chức các hoạt động kỷ niệm 30 
năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân và 75 năm Ngày thành lập Quân đội nhân 
dân Việt Nam. 

8. Công an huyện 

Triển khai phương án đảm bảo an ninh trật tự, phòng chống cháy nổ trong 
thời gian diễn ra các hoạt động kỷ niệm trên địa bàn toàn huyện. 

9. Huyện đoàn  

- Phối hợp với Hội Cựu chiến binh, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện tổ 
chức nói chuyện truyền thống cho đoàn viên, thanh niên, học sinh, sinh viên các 
trường học trên địa bàn. 

- Chỉ đạo đẩy mạnh tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể 
thao cho đoàn viên, thanh niên. 

10. Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn 

- Căn cứ vào kế hoạch của huyện, chủ động xây dựng kế hoạch, chỉ đạo tổ 
chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm 30 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân 
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và 75 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam trên địa bàn quản lý 
đảm bảo thiết thực, có hiệu quả. 

- Chỉ đạo trang trí, tuyên truyền, tổ chức hoạt động VHVN, TDTT, nói 
chuyện chuyên đề về 30 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân và 75 năm xây 
dựng, chiến đấu và trưởng thành của Quân đội nhân dân Việt Nam. 

- Tổ chức sơ kết thực hiện Ngày hội Quốc phòng toàn dân giai đoạn 2009- 
2019 khi có hướng dẫn của cấp trên; tổ chức “Ngày hội văn hóa quân- dân” đảm 
bảo trang trọng, đoàn kết. 

- Tổ chức các hoạt động “Đền ơn, đáp nghĩa”, thăm hỏi, tặng quà các đối 
tượng, gia đình chính sách... nhân dịp kỷ niệm. 

11. Đề nghị Ban Tuyên giáo Huyện ủy 

Phối hợp với Ban CHQS huyện xây dựng đề cương, hướng dẫn các cơ 
quan, đơn vị, địa phương tổ chức tuyên truyền, giáo dục về truyền thống 30 
Ngày hội Quốc phòng toàn dân và 75 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành 
của Quân đội nhân dân Việt Nam (theo hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung 
ương). 

12. Đề nghị Ban Dân vận Huyện ủy 

Phối hợp với Ban CHQS huyện, các xã khảo sát tiến hành thực hiện công 
tác dân vận và phong trào xây dựng nông thôn mới đạt kết quả tốt. 

13. Đề nghị Hội Cựu chiến binh huyện 

Phối hợp với Huyện đoàn, Phòng Giáo dục và Đào tạo, các nhà trường 
THPT trên địa bàn huyện tổ chức nói chuyện truyền thống cho đoàn viên, thanh 
niên, học sinh, sinh viên. 

14. Đề nghị Ủy ban MTTQ, các ban, ngành đoàn thể huyện 

- Tổ chức tuyên truyền về truyền thống của QĐND Việt Nam, sinh hoạt 
chính trị, hưởng ứng phong trào thi đua yêu nước chào mừng kỷ niệm 30 năm 
Ngày hội Quốc phòng toàn dân và 75 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân 
Việt Nam. Thực hiện treo băng rôn, cờ Tổ quốc vào dịp kỷ niệm tại cơ quan, 
đơn vị mình quản lý. 

- Tổ chức các hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa”, thăm hỏi tặng quà các đối 
tượng, gia đình chính sách; tham gia các cuộc thi, phong trào nhân dịp kỷ niệm. 

IV. KINH PHÍ BẢO ĐẢM 

- Kinh phí tổ chức các hoạt động kỷ niệm 30 năm Ngày hội Quốc phòng 
toàn dân và 75 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam được cân đối 
từ ngân sách Nhà nước của huyện và nguồn tài chính hợp pháp khác. Các cơ 
quan, ban, ngành, đoàn thể, các xã, thị trấn sử dụng kinh phí thường xuyên được 
cấp có thẩm quyền giao để tổ chức tiết kiệm, hiệu quả. 

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 
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1. Giao Ban CHQS huyện chủ trì, phối hợp với các ban, ngành, đơn vị có 
liên quan triển khai thực hiện kế hoạch này. 

2. Các cơ quan, ban, ngành, đơn vị, địa phương căn cứ chức năng, nhiệm 
vụ phối hợp tổ chức thực hiện nghiêm túc nội dung kế hoạch./. 

 

Nơi nhận: 
- TT Tỉnh ủy;                           
- TT HĐND tỉnh;               (báo cáo)        
- Bộ CHQS tỉnh;             
- Thường trực Huyện uỷ;  
- Thường trực HĐND huyện;  
- CT, các PCT UBND huyện; 
- UBMTTQ và các đoàn thể của huyện; 
- VP Huyện ủy, HĐND&UBND huyện; 
- Các cơ quan, ban, ngành thuộc UBND huyện; 
- UBND các xã, thị trấn; 
+ Lưu: VT, QS; K.  

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
CHỦ TỊCH 

 
 
 
 
 

Long Văn Sơn 
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