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KẾ HOẠCH
Tổ chức ngày hội Biên phòng toàn dân năm 2022
Thực hiện Công văn số 290/UBND ngày 23/02/2022 của UBND thị xã Đức
Phổ về việc tổ chức Ngày hội Biên phòng toàn dân năm 2022;
Căn cứ tình hình thực tế của địa phương, UBND xã Phổ Châu xây dựng kế
hoạch thực hiện như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Tổ chức Ngày hội nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy
đảng, chính quyền, MTTQVN, các lực lượng và tầng lớp Nhân dân trong thực hiện
“Ngày Biên phòng toàn dân” và phong trào “Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền
lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới” góp phần xây dựng, quản
lý và bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ Tổ quốc.
2. Tạo khí thế vui tươi, sôi nổi nhằm động viên, cổ vũ Nhân dân, lực lượng
BĐBP trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc
gia trong tình hình mới.
3. Thông qua tổ chức Ngày hội góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn
dân, tình đoàn kết quân dân nhằm huy động sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính
trị và toàn dân trong tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, ANBG quốc gia trong
tình hình mới.
II. NỘI DUNG
1. Công tác tuyên truyền
a) Nội dung tuyên truyền
- Tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng; chính sách, pháp luật Nhà
nước và vai trò to lớn của mọi tầng lớp Nhân dân trong xây dựng, quản lý và bảo
vệ chủ quyền, an ninh biên giới, vùng biển, đảo của Tổ quốc.
- Tuyên truyền về âm mưu, phương thức, thủ đoạn chống phá của các thế lực
thù địch gây chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
- Tuyên truyền về lịch sử, truyền thống, vị trí, vai trò, nhiệm vụ của BĐBP
trong sự nghiệp xây dựng, quản lý, bảo vệ chủ quyền vùng biển, đảo trong tình
hình mới; tình đoàn kết, gắn bó máu thịt giữa đồn Biên phòng với cấp ủy, chính

quyền, đoàn thể và Nhân dân địa phương trên địa bàn; tuyên truyền về nội dung
“Ngày Biên phòng toàn dân” và phong trào “Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền
lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới” (theo Chỉ thị số 01/CTTTg ngày 09/01/2015 của Thủ tướng Chính phủ).
b) Hình thức tuyên truyền
- Tuyên truyền thông qua các buổi họp dân, hội nghị.
- Tuyên truyền thông qua hệ thống đài truyền thanh của địa phương.
- Băng rôn, khẩu hiệu nhân kỷ niệm Ngày truyền thống BĐBP và “Ngày
Biên phòng toàn dân” hàng năm 2022.
2. Tổ chức Ngày hội Biên phòng toàn dân
a) Cách thức tổ chức
Tổ chức ở phạm vi cấp xã do đồng chí Chủ tịch UBND xã chủ trì
b) Thành phần tham dự
- Đại biểu Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ngãi
- Đại biểu UBMTTQVN thị xã Đức Phổ;
- Đại biểu Đồn Biên phòng Sa Huỳnh;
- Lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQVN, các ban, ngành,
đoàn thể xã Phổ Châu;
- Bí thư chi bộ, trưởng thôn, trưởng ban công tác mặt trận thôn, các tổ chức
quần chúng ở cộng đồng khu dân cư.
- Đại diện tổ tàu thuyền tự quản
- Đại diện nghiệp đoàn nghề cá.
- Đại diện các hộ gia đình, người có uy tín, chức sắc tôn giáo tại địa phương.
- Các cơ quan, đơn vị đóng trên địa bàn xã
- Đại diện các tập thể, cá nhân được khen thưởng (nếu có).
c) Thời gian tổ chức ngày hội
Vào lúc 14 giờ 00 phút ngày 02/3/2022.
d) Chương trình
- Ổn định tổ chức
- Thông báo chương trình.
- Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu.

- Tuyên truyền kỷ niệm 63 năm Ngày truyền thống BĐBP (03/3/195903/3/2022), 33 năm Ngày hội Biên phòng toàn dân (03/3/1989-03/3/2022).
- Thông qua báo cáo kết quả 01 năm “Ngày Biên phòng toàn dân” và phong
trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia.
- Phát biểu của Lãnh đạo thị xã (nếu có)
- Phát biểu của Đại biểu Đồn Biên phòng Sa Huỳnh.
- Tặng quà cho gia đình chính sách, học sinh nghèo vượt khó (nếu có)
- Kết thúc Hội nghị.
đ) Trang trí
- Treo cờ, băng rôn, khẩu hiệu trên địa bàn xã.
- Khẩu hiệu: CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 63 NĂM NGÀY TRUYỀN
THỐNG BỘ ĐỘI BIÊN PHÒNG (03/3/1959-03/3/2022), 33 NĂM NGÀY
BIÊN PHÒNG TOÀN DÂN (03/3/1989-03/3/2022)!
- Ma két hội trường:
UBND XÃ PHỔ CHÂU
NGÀY HỘI BIÊN PHÒNG TOÀN DÂN
Phổ Châu, ngày 02 tháng 3 năm 2022
3. Kinh phí
- Căn cứ điểm b, mục 1 Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 09/01/2015 của Thủ
tướng Chính phủ về việc tổ chức phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền
lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới.
- Kinh phí tổ chức ngày hội Biên phòng toàn dân từ nguồn ngân sách xã.
- Kinh phí tặng quà các gia đình chính sách, BTXH, các hộ gia đình có hoàn
cảnh khó khăn,…từ nguồn ngân sách xã, quỹ vì người nghèo, quỹ đền ơn đáp
nghĩa và các nguồn huy động khác (nếu có).
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
- Văn phòng UBND xã phối hợp với Đồn Biên phòng Sa Huỳnh chuẩn bị tài
liệu, nội dung, chương trình và các điều kiện cần thiết khác để tham mưu UBND
xã tổ chức “Ngày hội Biên phòng toàn dân” năm 2022 đảm bảo chặt chẽ, đúng nội
dung, chương trình theo chỉ đạo của trên; phát hành giấy mời và làm công tác tổ
chức Hội nghị.

- Căn cứ kế hoạch đề nghị các ban, ngành, đoàn thể liên quan triển khai thực
hiện và làm tốt công tác chuẩn bị để tổ chức ngày hội đạt hiệu quả.
- Tổng hợp, xây dựng báo cáo đánh giá kết quả tổ chức thực hiện Ngày hội
gửi về UBND thị xã Đức Phổ theo quy định.
Nhận được kế hoạch này, đề nghị các ban, ngành, đoàn thể xã liên quan tổ
chức quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc, quá trình thực hiện có vướng
mắc phát sinh báo cáo kịp thời về UBND xã để được hướng dẫn./.
Nơi nhận:
- UBND thị xã Đức Phổ (bc);
- Đảng ủy xã;
- TT HĐND xã;
- CT, PCT UBND xã;
- UBMTTQVN và các ban, ngành, đoàn thể xã;
- Lưu: VT.
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