
HUYỆN UỶ HÀM THUẬN BẮC          ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 
  BCĐ CÔNG TÁC DÂN VẬN
   QUỐC PHÒNG - AN NINH               

            *          Hàm Thuận Bắc, ngày 17 tháng 3 năm 2020  
   Số 15-KH/BCĐ                 

  KẾ HOẠCH
Phối hợp công tác Dân vận Quốc phòng - An ninh năm 2020

                                                                   -----

Thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/HU, ngày 02/01/2020 của Ban Thường
vụ Huyện ủy “về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng năm 2020”

         Căn cứ Chương trình phối hợp hoạt động của Ban chỉ đạo tỉnh về thực
hiện công tác dân vận quốc phòng- an ninh năm 2020. Ban chỉ đạo huyện xây
dựng chương trình phối hợp hoạt động năm 2020, cụ thể như sau:

I. NỘI DUNG PHỐI HỢP HOẠT ĐỘNG

1- Phối hợp đẩy mạnh công tác tuyên truyền chủ trương, chính sách của
Đảng và pháp luật của Nhà nước: Thường xuyên làm tốt công tác tuyên truyền,
giáo dục hội viên, đoàn viên, cán bộ, chiến sỹ LLVT chấp hành nghiêm Quy chế
công tác dân vận của QĐND Việt Nam; đường lối, chủ trương của Đảng, chính
sách và pháp luật của Nhà nước; phát huy sức mạnh đại đoàn kết và truyền
thống yêu nước, yêu chế độ CNXH của cộng đồng các dân tộc trong huyện,
động viên các tầng lớp nhân dân ra sức phấn đấu vươn lên thực hiện tốt nhiệm
vụ chính trị ở địa phương, của từng ban, ngành. Bằng nhiều hình thức vận động,
đa dạng hoá hình thức tập hợp quần chúng vào tổ chức, tổ chức tốt phong trào
thi đua Quyết thắng gắn với phong trào thi đua yêu nước và các cuộc vận động
lớn do Đảng, Nhà nước, Mặt trận đoàn thể phát động trong năm 2020, như
phong trào  “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”;
phong trào thi đua “Chung sức, chung lòng xây dựng nông thôn mới, đô thị văn
minh”, “Đền ơn đáp nghĩa”, “Xóa đói giảm nghèo” “Chung tay vì người nghèo,
không để ai bị bỏ lại phía sau” …lập thành tích chào mừng kỷ niệm các ngày lễ
lớn, các sự kiện trọng đại của Đảng, Quân đội, của quê hương đất nước, quán
triệt và thực hiện tốt việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách
Hồ Chí Minh”.

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên.

- Cơ quan thực hiện: Cơ quan Quân sự và các đoàn thể chính trị, xã hội
huyện.

- Cơ quan phụ trách: Ban Chỉ đạo, các thành viên Ban Chỉ đạo và các cơ
quan Mặt trận, đoàn thể chính trị, xã hội huyện.

2. Phối hợp thực hiện có hiệu quả Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây
dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; tổ chức các hoạt động dân vận, hướng
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mạnh về cơ sở; đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, phong trào thi đua
quyết thắng, phong trào thi đua “Dân vận khéo”; chú ý công tác khen thưởng,
biểu dương kịp thời gương tập thể, cá nhân tiêu biểu trong phong trào thi đua
“Dân vận khéo” trên lĩnh vực quốc phòng - an ninh.

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên.

- Cơ quan thực hiện: Cơ quan Quân sự và các đoàn thể chính trị, xã hội
huyện.

- Cơ quan phụ trách: Ban Chỉ đạo huyện.

3- Phối hợp nắm bắt tình hình nổi lên về quốc phòng - an ninh, chú ý
vùng đồng bào dân tộc thiểu số, tôn giáo và địa bàn trọng điểm. Chủ động phối
hợp chặt chẽ trong công tác nắm, đánh giá, dự báo tình hình liên quan đến quốc
phòng - an ninh, tham mưu cho cấp ủy, chính quyền chỉ đạo và xử lý dứt điểm,
kịp thời các tình huống phức tạp diễn ra trên địa bàn như: Khiếu kiện tập thể, tập
trung đông người gây rối trật tự công cộng, tranh chấp đất đai, các mâu thuẫn
trong nhân dân... không để lây lan tạo thành “điểm nóng” ở địa phương.

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên.

- Cơ quan thực hiện: Cơ quan Quân sự và các đoàn thể chính trị, xã hội
huyện.

- Cơ quan phụ trách: Ban Chỉ đạo huyện.

4. Phối hợp tổ chức gặp mặt, vận động các chức sắc, chức việc, già làng,
trưởng bản trong các dân tộc, tôn giáo; đoàn viên, hội viên trong các tổ chức
đoàn thể chínhh trị, xã hội tham gia đầy đủ các lớp bồi dưỡng kiến thức quốc
phòng – an ninh theo quy định.

5. Phối hợp thực hiện tốt công tác tuyển quân và xây dựng lực lượng dân
quân tự vệ, dự bị động viên để bảo đảm số lượng, nâng cao chất lượng đáp ứng
yêu cầu nhiệm vụ. Nâng cao chất lượng huấn luyện quân sự, giáo dục chính trị;
tiếp tục đẩy mạnh công tác phát triển đảng trong lực lượng dân quân tự vệ, dự bị
động viên, nguồn tuyển quân năm 2021 và những năm tiếp theo.

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên.

- Cơ quan thực hiện: Cơ quan Quân sự và các đoàn thể chính trị, xã hội
huyện.

- Cơ quan phụ trách: Ban Chỉ đạo huyện.

6. Phối  hợp  thực  hiện  tốt  chính  sách  an  sinh  xã  hội,  chính sách  hậu
phương quân đội; tiếp tục giải quyết chế độ chính sách cho các đối tượng theo
Quyết định của Thủ tướng Chính phủ. Đẩy mạnh tuyên truyền, phát hiện, cung
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cấp thông tin hài cốt liệt sỹ trên địa bàn; phối hợp làm tốt công tác tư vấn học
nghề, giới thiệu việc làm cho bộ đội xuất ngũ trở về địa phương.

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên.

- Cơ quan thực hiện: Cơ quan Quân sự và các đoàn thể chính trị, xã hội
huyện.

- Cơ quan phụ trách: Ban Chỉ đạo huyện.

7. Phối hợp chỉ đạo xã, thị trấn thực hiện nghiêm quy chế dân chủ cơ sở;
tập trung lãnh đạo thực hiện tốt mục tiêu 3 giảm; củng cố, xây dựng lực lượng
cốt cán chính trị, cán bộ chiến sỹ dân vận trong lực lượng  dân quân tự vệ, dự bị
động viên đủ về số lượng, phát huy hiệu quả cao trong công tác.

8. Phối hợp chủ động mở các lớp giáo dục kiến thức quốc phòng – an ninh
cho các đối tượng; tuyên truyền, giáo dục pháp luật cho đoàn viên, hội viên,
chiến sĩ lực lượng vũ trang và quần chúng nhân dân trên địa bàn huyện.

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên.

- Cơ quan thực hiện: Cơ quan Quân sự và các đoàn thể chính trị, xã hội
huyện.

- Cơ quan phụ trách: Ban Chỉ đạo huyện.

Trên đây là Kế hoạh phối hợp hoạt động công tác Dân vận trên lĩnh vực
Quốc phòng - an ninh năm 2020 của Ban Chỉ đạo huyện, yêu cầu các thành viên
Ban Chỉ đạo huyện, ban chỉ đạo các xã, thị trấn triển khai thực hiện nghiêm túc và
có báo cáo định kỳ quý vào ngày 05 của tháng cuối  quý,  6  tháng vào ngày
15/5/2020 và 01 năm vào ngày 15/11/2020 về cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo
huyện (Ban chỉ huy Quân sự huyện) để tổng báo cáo cấp trên theo đúng thời gian
quy định./.  

                                                                                 
Nơi nhận:                                            TRƯỞNG BAN DÂN VẬN HUYỆN ỦY
- Ban Dân vận Tỉnh ủy,                                                                      Kiêm                    
- Phòng Chính trị/Bộ CHQS tỉnh,                                  TRƯỞNG BAN CHỈ ĐẠO
- Thường trực Huyện ủy,
- Thường trực HĐND & UBND huyện,
- Ban Dân vận Huyện ủy,
- Ban CHQS huyện,
- Thành viên BCĐ huyện,
- Ban chỉ đạo 17 xã, thị trấn, 
- Lưu: QS, DV. Vinh-30.                                                               Cao Văn Bảy
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