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K HOCH
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giáo dc QuOc phông và an ninh nãm 2019
I. M!)C DICH, YEU CAU
1. Miie dIch
Nhàm quan triêt Chi thi, Mênh lênh, kê hoach huân Iuyên cua
CHQS tinh, phô biên nhim vii, kê hoch huân 1uyn chiên dâu trong LLVT
huyn, hoàn thành xuât sac các chi tiêu, gop phân nâng cao chat luqng cong
tác huân 1uyn chiên dâu nàm 2019.
2. Yen can
- Cong tác chun bj phài chu dáo, ti ml, ci th.
- T chcrc 1 trang nghiêm, dung nghi 1, phi h9p vói tlnh hInh thc t.
cüa dan vj, dông th?yi tao kM th sôi nôi truc khi buâc vào huân 1uyn näm
2019 dt kêt qua tot.
- Báo dam an toàn tuyt di v nguôi, vti kbi trang bi. truOc, trong v
sau buôi Lê.
- S.n sang xu 1 m9i tInh hung bão dam an toàn tuyt di v nguôi,
\TKTB triiâc trong và sau to chcrc lê.
II. NQI DTJG
1.Thông báo chuang trmnh.
2. Báo cáo cap trên.
3. Chào ci (hat Quôc ca).
4. Tuyên bô 1 do, gii thiu di biêu.
5. Thñ trithng dan vj. quán trit, ph bin phuo'ng hithng n1iim vii huân
1uyn LLVT nàm 2019 cüa huyn.
6. Lãnh do huyn phát biêu kiên (BI thu Huyn iy).
7. ThU tnthng B CHQS tinh phát biêu chi do.
8. Thu trtrôiig Ban CHQS huyn phát biu dáp tir.
9. Phát dng và giao uâc thi dua (cac do'n vf len kj kêt giao u'ó'c thi
dua, CHT, CTV Ban HQS huyn 1cj cong nhn giao u'ó'c thi dua cia các don
vl).

10.Kt thüc bui 1: (Cy thA có chu'o'ng trInh kern theo)
III.TIIANH PHA DIJ' L
1. Doàn chü teh: 07 d/e (Co giy rnài thông báo c thé sau,).
2. Di biêu dç: (Co giáy rnô'i riêng,).
- Cp tinb: 08 d/e.
- Cap huyn: 17 &c.

-Cpxã: 15d/c.
- Do'n vj Tr v co quail Nhà nuthc: 02 die.
3. To Quân ks': 04 dIe.
4. Khi dfrng: 07 khôi.
- Khôi 1: Can bô SQ QNCN Ca quan quân si.r huyn, do die P.TMT
lam khôi tnrô'ng.
- KMi 2: Can b, chin s Cong an huyn, do 01 can b phii trách lam
khôi tru&ng.
- Khôi 3: dBB161 DBDV huyên, do d/e dtidBB161 DBDV huyn lam
khôi tru&ng.
- Kh& 4: Lire iirgng dan quân eo' dung huyn (03 xã, gôrn: Long Hi,
Thanh An, Long Mai), do die CHT xA Long Hip lam khôi truông.
- Khii 5: Lirc lu'çmg dan quân Go' dng xa (02 xã, grn: Long Mom,
Long San), do d/e CHT xâ Long San lam khôi tnthng.
- Khi 6: Lirc hiçcng Tçr v co quan, Nhà nithc: 29 dic (VP Huyn üy 09
die, VP HDND&UBND 19 die), do dông ehI btibTV VP I]IDND&UBND
huyn lam khôi truäng.
- Kh& 7: Hoc sinh Trixông THPT 29 em, có 01 em lam kh& truói'ig.
IV. THI GIAN, DjA DIJM
1. Thôi gian: 01 bui, khai m.c (ti' 07.30 dê 09.00 ngày 01/3/2019).
2. Bja diem: T.i Ban CHQS huyn.
V. CONG TAC BAO DAivi
1. Trang phic
- S5 quail, QNCN m.e quân phçic giao müa, di mu kê pi.
- Lirc luçmg di.r bj dng viên mang rn.c trang phiic theo qui djnh.
- Can b Ban CHQS xã, Tir v co' quan to chirc mang mc trang phçic
Dan quân, di mu men, di giày den.
- Lirc lixçrng DQTV mang mc trang phiic Dan qun, di giày vãi, di
mu mêm Dan quân theo qui dnh.
- To Quân ki : Tiêu 1 müa he mang th.t limg eó day choàng vai, mang
gang tay träng.
- Ban to chrc và dai biu (là qun nhâri) mc qun phtic giao müa.
- KhOi h9e sinh: N sinh mc dng phiic áo dài trng; nam m.c d'ng
phie quân xanh, áo sa mi träng.
- Di biu ngoài Quail di: M.c trang phiic hi h9p theo qui djnh cüa
tirng ngành.
2. Phiro'ng tin: Cáe dan vj tr bão dam phu'ong tin eho 1irc luqng
thain gia dr lê.
VI. TO CIIIJ'C THTJ'C HIN
1. Ban CHQS huyn
- PMi hcip, hip dng voi Van Phông UBND huyn chun bj và pht
hành giây rnôi di biêu và eác thành phân dr lê; xay dimg ni dung, chu'ong
trInh buôi le, to ehirc thành 1 khôi tham gia d lê, lam cong the to chic; bào

darn ni dung quán trit Clii lnh, k hoch hun luyn cüa tinh, phO bitn
phu'ang hithng nhirn viii huân 1uyn cüa LLVT huyn nàm 2019.
- Phôi h9p vói Phông VH&TT huyn chun bj am thanh, h thng Io
dài phiic vii lê, to chüc bào dam. trang trI lê dài và hai ben phIa truó'c lê dài cô
bang rOn khâu hiu chi dao dung viên và phôi hçip vâi Dài phát thanh - PLTH
huyn to chrc tuyên truyên dua tin.
Phi hqp vói Cong an huyn cir 02 th CSGT gm 04 dIe; 02 xe mô to
chuyên dçing dan duô'ng bào v 1çrc lixçng chy CISM sau khi kêt thüc buOi lé.
2. Van phông HDND&UBND hnyn
Phôi hgp vói Ban CHQS huyn xây dimg ni dung, chiiong trinh buôi
lê, chuân bi. và phát hành giây rni di biêu di,r lê dam bäo thành phân dung
qui dnh.
3. Cong an huyn
Cu 01 khi can b, chin s' 29 d/c co 01 dIe lam kMi tr11ông, phi
h9p, hip dong vâi Ban CHQS huyn cir 02 to CSGT gOrn 04 dlc; 02 xe mO tO
chuyên dung bão darn dn duông bâo v cho hrc lu'Qiig tharn gia chy CISM
sau khi tO chirc lê xong.
4. Phông VH&TT huyn
Bão dam am thanh ba dài phiic viii cho bui 1 và phôi h9p vi Ban
CHQS huyn bào darn trang trI oàn b lê dài diing huóiig dan.
5. Tru'ô'ng THPT huyn Minh Long
C 1ic 1u9'ng tham gia dtr 1 thành 1 khOi 29 em, có 1 em lam khôi
truóng, có thây hoc cO giáo phi.i trách.
6. UBND các xä và Ban chi huy tiy v, co' quan
Co trách nhim phôi h9p vói Ban CHQS huyn lam tOt cOng tác chi
do, chuân bi. và c1r di biêu, thành phân lirc luçing (can b5 quán lj lyc lwcing
dy' bj dç5ng viên dBB161 huyn, can b5 quán l 1icc lu'ng dan quán vâ I
lwng Tic v co' quan) tham gia dir lê dung theo kê hoch, giây mi và thông
tn triu t.p.
Nhn dugc K hoch, các ca quan, ban, ngành, hi doàn the cña huyn.,
các xã to chirc triên khai thirc hin nghiêm tue.!.
No'i nhân:
- TT Bô CHQS tinh;
- TT: HU, HDND huyn;
- CT, PCT UBND huyn;
- UBMUQVN;
- Các Hi, ban, ngành huyn;
- Ban Tác hun, PTM;
- Ban CHQS huyn;
- Cong an huyn;
- TnrôTig THPT huyn;
- UBND các xã, 02 doii vj Tr v;
-VP: CPVP;
- Luu: VT.
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