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KẾ HOẠCH 

Tổ chức Hội thao Trung đội Dân quân cơ động năm 2022 

 

           

 Căn cứ Luật Dân quân tự vệ ngày 22/22/2019; 

Căn cứ Thông tư số 69/2020/TT-BQP ngày 15/6/2020 của Bộ trưởng Bộ 

Quốc phòng quy định chi tiết một số điều của Luật Dân quân tự vệ về tập huấn, bồi 

dưỡng, huấn luyện, hội thi, hội thao, diễn tập cho Dân quân tự vệ; 

 Căn cứ Hướng dẫn số 39/HD-DQ ngày 15/01/2022 của Cục dân quân tự vệ 

về việc tổ chức Hội thao trung đội dân quân cơ động (DQCĐ) năm 2022; Hướng 

dẫn số 779/HD-BTTM ngày 28/02/2022 của Bộ Tham mưu Quân khu 1 về việc tổ 

chức Hội thao Trung đội DQCĐ năm 2022; 

 Thực hiện Kế hoạch số 476/KH-BCH ngày 14/3/2022 của Bộ CHQS tỉnh 

Lạng Sơn về tổ chức Hội thao Trung đội Dân quân cơ động năm 2022; Ủy ban 

nhân dân huyện Đình Lập xây dựng kế hoạch tổ chức hội thao Trung đội Dân quân 

cơ động năm 2022 như sau: 

 I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

 1. Mục đích 

Nhằm nâng cao trình độ tổ chức, chỉ huy, quản lý, huấn luyện của Trung đội 

trưởng, Tiểu đội trưởng DQCĐ; rèn luyện khả năng chiến đấu và thể lực cho lực 

lượng DQCĐ; đồng thời nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ các cấp trong 

tham mưu giúp cấp ủy, chính quyền địa phương để lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức xây 

dựng lực lượng, sẵn sàng chiến đấu, huấn luyện và hoạt động cho lực lượng DQTV 

vững mạnh, rộng khắp, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa 

phương trên địa bàn huyện. Đồng thời để tuyển chọn 01 Trung đội có thành tích 

cao tham gia Hội thao cấp tỉnh theo kế hoạch. 

 2. Yêu cầu 

- Quán triệt, thực hiện nghiêm túc kế hoạch, hướng dẫn của cấp trên, ban 

hành đầy đủ các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo về công tác Hội thao; tổ chức Hội thao 

đạt hiệu quả, chất lượng phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương; 
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 - Chuẩn bị chu đáo, tổ chức Hội thao chặt chẽ, đánh giá khách quan, bảo đảm 

an toàn tuyệt đối về mọi mặt, thực hiện nghiêm các quy định về phòng chống dịch 

Covid-19; 

 - Sau Hội thao kịp thời rút kinh nghiệm những vấn đề còn tồn tại, hạn chế để 

nâng cao chất lượng huấn luyện, hoạt động của Trung đội DQCĐ trong thời gian 

tiếp theo; thành lập đội tuyển đủ số lượng, đúng thành phần, tổ chức luyện tập tham 

gia Hội thao cấp tỉnh bảo đảm chất lượng, đạt kết quả cao; 

 - Đối với Ban CHQS các xã, thị trấn xây dựng Trung đội DQCĐ đủ quân số, 

đúng thành phần, thành lập đội tuyển; tổ chức huấn luyện, luyện tập tham gia Hội 

thao cấp huyện đạt chất lượng hiệu quả, bảo đảm an toàn tuyệt đối. 

 II. NỘI DUNG HỘI THAO 

 1. Nội dung Hội thao chung 

 - Duyệt đội ngũ đội hình cấp Trung đội (không cấp trên đến dự); 

 - Đồng diễn võ thể dục tay không: Các thế đứng cơ bản và động tác tiến 

công, phòng thủ cơ bản (theo tài liệu võ thuật DQTV, Nhà xuất bản Quân đội 

nhân dân năm 2018). 

 2. Nội dung riêng cho các đối tượng 

 a) Đối với Trung đội trưởng 

 - Chỉ huy Trung đội thực hành xử trí tình huống: Đối tượng gây rối, bạo 

loạn đột nhập đánh chiếm từ 01 đến 02 mục tiêu của Trung đội dân quân tự vệ bảo 

vệ mục tiêu khi có gây rối, bạo loạn (theo tài liệu Tiểu đội, Trung đội DQTV bảo 

vệ và đánh chiếm lại mục tiêu khi có gây rối, bạo loạn do Nhà xuất bản Quân đội 

nhân dân năm 2018); 

 - Bắn súng Tiểu liên AK bài 1 (mục tiêu ẩn hiện ban ngày). 

 b) Đối với Tiểu đội trưởng 

 - Chỉ huy Tiểu đội thực hành xử trí tình huống: Đối tượng gây rối, bạo 

loạn đột nhập đánh chiếm từ 01 đến 02 mục tiêu của Tiểu đội dân quân tự vệ bảo 

vệ mục tiêu khi có gây rối, bạo loạn (theo tài liệu Tiểu đội, Trung đội DQTV 

bảo vệ và đánh chiếm lại mục tiêu khi có gây rối, bạo loạn do Nhà xuất bản 

Quân đội nhân dân năm 2018); 

 - Bắn súng Tiểu liên AK bài 1 (mục tiêu ẩn hiện ban ngày). 

 c) Đối với chiến sỹ DQCĐ 

 Mỗi Trung đội chọn 03 tổ (02 tổ nam, 01 tổ nữ), mỗi tổ 03 đồng chí tham 

gia Hội thao nội dung ba môn quân sự phối hợp DQTV gồm: Bắn súng tiểu liên 

AK bài 1 (mục tiêu ẩn hiện ban ngày); ném lựu đạn xa, đúng hướng; chạy vũ trang 

3000m (đối với Nam) và 1.500m  (đối với Nữ). 
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 III. THÀNH PHẦN, ĐỐI TƯỢNG, TỔ CHỨC, PHƯƠNG PHÁP HỘI THAO 

 1. Thành phần  

- Trung đội DQCĐ các xã, thị trấn (quân số biên chế đủ 28 đồng chí, trong 

đó có từ 5-6 đồng chí Nữ); 

 - Tổ chức Hội thao cho 100% Trung đội DQCĐ, Trung đội trưởng DQCĐ, 

Tiểu đội trưởng DQCĐ các xã, thị trấn; lựa chọn 01 Trung đội DQCĐ tham gia Hội 

thao cấp tỉnh. 

 2. Đối tượng 

a) Vận động viên tham gia Hội thao phải là cán bộ, chiến sỹ DQCĐ đang 

thực hiện nhiệm vụ DQTV ở địa phương, có đủ các loại giấy tờ như CCCD, 

(CMTND), quyết định kế nạp DQTV, giấy xác nhận đủ điều kiện, tiêu chẩn về sức 

khỏe (từ bệnh viện cấp huyện trở lên trước ngày Hội thao 07 ngày). 

b) Huấn luyện viên, vận động viên có thẻ đeo ngực và áo số (có hướng dẫn 

riêng). 

c) Danh sách đăng ký phải do thủ trưởng cơ quan cùng cấp ký và chịu trách 

nhiệm trước Ban Tổ chức về nhân sự của đoàn cấp mình. 

 3. Tổ chức, phương pháp 

 a) Tổ chức: Do Ban CHQS huyện chủ trì tham mưu cho UBND huyện tổ 

chức. 

 b) Phương pháp: Hội thao các nội dung bằng phương pháp thực hành tại các 

địa điểm do Ban Tổ chức Hội thao quy định. 

 IV. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM 

 1. Tổ chức Hội thao: Xong trước ngày 30/6/2022 (thời gian cụ thể do Ban 

Tổ chức quyết định). 

 2. Địa điểm: Tại thao trường Ban CHQS huyện và sân vận động huyện. 

 V. CÔNG TÁC BẢO ĐẢM 

 1. Bảo đảm kinh phí: Kinh phí tổ chức Hội thao Trung đội DQCĐ do ngân 

sách địa phương đảm bảo, cụ thể như sau: 

 a) Hội thao cấp huyện 

 - Kinh phí bảo đảm cho công tác tổ chức Hội thao do huyện bảo đảm; 

- Kinh phí bảo đảm cho công tác triệu tập thành phần, luyện tập và tham gia 

Hội thao của các đoàn do các xã, thị trấn bảo đảm. 

b) Hội thao cấp tỉnh 

Kinh phí bảo đảm cho công tác triệu tập thành phần, luyện tập và tham gia 

Hội thao cấp tỉnh do huyện bảo đảm. 
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 2. Bảo đảm phương tiện 

 - Đoàn Hội thao các xã, thị trấn tự bảo đảm phương tiện đi, về và cơ động 

trong quá trình Hội thao; 

 - Các thành phần còn lại do Ban Tổ chức Hội thao bảo đảm. 

 3. Bảo đảm trang phục 

 - Các đoàn tự bảo đảm trang phục cho lực lượng tham gia Hội thao; 

- Trang phục thi đấu theo Điều lệ Hội thao. 

 4. Bảo đảm công tác phòng chống dịch 

 - Quá trình Hội thao các đoàn tự bảo đảm khẩu trang và chấp hành đúng quy 

định 5K trong phòng, chống dịch Covid-19; 

 - Khi cơ động đến Ban CHQS huyện các thành phần tham gia Hội thao phải 

có kết quả xét nghiệm PCR (Test nhanh Covid-19) nộp cho Ban Tổ chức Hội thi 

(qua Ban CHQS huyện); 

 - Ban Tổ chức Hội thi bảo đảm nước khử khuẩn ở các vị trí thi đấu. 

 VI. CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG VÀ KHEN THƯỞNG HỘI THAO 

 1. Cơ cấu giải thưởng 

 a) Tập thể: 01 giải nhất, 01 giải nhì, 01 giải ba. 

 b) Cá nhân: 

+ Đối với Trung đội trưởng DQCĐ: 01 giải nhất, 01 giải nhì, 02 giải ba; 

 + Đối với Tiểu đội trưởng DQCĐ: 01 giải nhất, 02 giải nhì, 03 giải ba; 

+ Đối với chiến sỹ Nam DQCĐ: 01 giải nhất, 02 giải nhì, 03 giải ba; 

+ Đối với chiến sỹ Nữ DQCĐ: 01 giải nhất, 02 giải nhì, 03 giải ba. 

2. Mức tiền thưởng  

Thực hiện theo Điều lệ Hội thao của Ban Tổ chức Hội thao trung đội DQCĐ. 

 VII. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

 1. Thành lập Ban Chỉ đạo Hội thao (có quyết định riêng) 

 - Đồng chí Nguyễn Văn Hà, Chủ tịch UBND huyện: Trưởng ban; 

 - Đồng chí Thượng tá Mã Huy Thủ, Chỉ huy trưởng, Ban CHQS huyện: Phó 

Trưởng ban Thường trực; 

 - Đồng chí Thượng tá Mã Văn Tiến, Chính trị viên, Ban CHQS huyện: 

Thành viên; 
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 - Đồng chí Hoàng Văn Vương, Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện: 

Thành viên; 

 - Đồng chí Trung tá Lộc Văn Út, Phó Chỉ huy trưởng, Ban CHQS huyện: 

thành viên; 

 - Đồng chí Trần Thu Hương, Trưởng phòng Nội vụ huyện: Thành viên; 

 - Đồng chí Vi Thị Thu, Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch huyện: Thành viên. 

 2. Thành lập Ban Tổ chức Hội thao (có quyết định riêng) 

 - Đồng chí Trung tá Lộc Văn Út, Phó Chỉ huy trưởng, Ban CHQS huyện: 

Trưởng ban; 

 - Đồng chí Thiếu tá Nguyễn Trung Kiên, Phó Tham mưu trưởng, Ban CHQS 

huyện: Phó Trưởng ban Thường trực; 

 - Đồng chí Thiếu tá Sái Văn Kiên, Chính trị viên phó, CNCT, Ban CHQS 

huyện: Phó Trưởng ban; 

 - Đồng chí Nguyễn Thị Hương, Giám đốc Trung tâm Văn hóa - Thể thao và 

Truyền thông: Thành viên; 

 - Đồng chí Trung tá Lý Việt Hòa, Chủ nhiệm Hậu cần- Kỹ thuật, Ban CHQS 

huyện: Thành viên; 

 - Đồng chí Thượng úy Dương Thế Dũng, Nhân viên Tài chính, Ban CHQS 

huyện: Thành viên. 

 3. Thành lập Tổ Trọng tài, Tiểu ban Thư ký và Tiểu ban Bảo đảm (có 

quyết định riêng). 

 4. Nhiệm vụ các cơ quan  

 a) Ban Chỉ huy Quân sự huyện 

 - Là cơ quan thường trực Hội thao cấp huyện, xây dựng và trình cấp có thẩm 

quyền ban hành văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn Hội thao; xây dựng và thông 

qua Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức nội dung Hội thao, đáp án, điều lệ, quy tắc và tài 

liệu phục vụ Hội thao, làm tốt công tác chuẩn bị và đề xuất thời gian tổ chức hội 

thao đúng theo kế hoạch; 

- Phối hợp với Phòng Tài chính - Kế hoạch lập dự trù kinh phí, bảo đảm cơ 

sở vật chất cho Hội thao theo kế hoạch; 

- Tham mưu chỉ đạo, hướng dẫn các xã, thị trấn luyện tập các nội dung Hội 

thao; tổ chức Hội thao, lựa chọn đơn vị có thành tích cao thành lập đội tuyển, tổ 

chức ôn luyện để tham gia Hội thao cấp tỉnh; 

- Chuẩn bị thao trường, sân bãi trang trí, khánh tiết, pano, khẩu hiệu, âm 

thanh, làm tốt công tác đảng, công tác chính trị, phối hợp đăng tin, bài và tuyên 
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truyền Hội thao trên các phương tiện truyền thanh, truyền hình, phối hợp thực hiện 

công tác thi đua khen thưởng trong Hội thao theo kế hoạch; bảo đảm vũ khí trang 

bị, đạn và các điều kiện cần thiết phục vụ cho các nội dung Hội thao cấp huyện; kết 

thúc Hội thao tổng hợp kết quả báo cáo Bộ CHQS tỉnh. 

b) Văn phòng HĐND và UBND huyện: Phối hợp với Ban CHQS huyện xây 

dựng, thẩm định các văn bản chỉ đạo và chuẩn bị các điều kiện cần thiết bảo đảm 

cho Hội thao. 

c) Phòng Tài chính - Kế hoạch: Phối hợp với Ban CHQS huyện tham mưu 

bảo đảm kinh phí cho Hội thao; hướng dẫn các xã, thị trấn lập dự trù kinh phí bảo 

đảm cho luyện tập và tham gia Hội thao. 

d) Phòng Nội vụ: Tham mưu, hướng dẫn về công tác khen thưởng trong Hội 

thao. 

đ) Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông: Phối hợp với Ban CHQS 

huyện trang trí khánh tiết, bảo đảm âm thanh, ánh sáng, tuyên truyền nôi dung Hội 

thao trên hệ thống truyền thanh, truyền hình. 

f) UBND các xã, thị trấn: Trên cơ sở văn bản, kế hoạch của UBND huyện, 

Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức Hội thao Trung đội dân quân cơ động, lập dự trù kinh 

phí bảo đảm, thành lập đội tuyển Hội thao đúng đủ thành phần, quân số theo quy 

định; tổ chức luyện tập và tham gia Hội thao đạt hiệu quả. 

 Căn cứ kế hoạch này, Ban CHQS huyện, các cơ quan liên quan và UBND 

các xã, thị trấn quán triệt, tổ chức thực hiện nghiêm túc, đạt chất lượng, hiệu quả./. 

Nơi nhận:      
- UBND tỉnh (b/c); 

- Bộ CHQS tỉnh (b/c); 

- TT Huyện ủy (b/c); 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện; 

- Ban Chỉ huy Quân sự huyện; 

- Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức; 

- UBND các xã, thi trấn; 

- Lưu: VT. 

 
                                                                           

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

 Nguyễn Văn Hà 
 

 


		2022-04-14T21:21:51+0700


		2022-04-15T07:54:38+0700


		2022-04-15T07:54:38+0700


		2022-04-15T07:54:38+0700




