
UBND HUYỆN VÂN HỒ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

PHÒNG GD&ĐT Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  

Số: 34/KH-PGDĐT Vân Hồ, ngày 08 tháng 03 năm 2023 

 

KẾ HOẠCH 

Tổ chức Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2023 

 

Căn cứ Kế hoạch 52/KH-SGDĐT ngày 06/03/2023 của Sở Giáo dục và Đào 

tạo Sơn La về tổ chức Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2023. 

Phòng Giáo dục và Đào tạo ban hành kế hoạch tổ chức Ngày hội toàn dân bảo vệ 

an ninh Tổ quốc năm 2023 cụ thể như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Nhằm giáo dục truyền thống yêu nước, lòng tự hào dân tộc, nâng cao ý 

thức trách nhiệm của cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh tại các đơn vị, cơ 

sở giáo dục trong sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã 

hội. Phát huy tinh thần cảnh giác, kiên quyết đấu tranh làm thất bại âm mưu, 

hoạt động diễn biến hòa bình của các thế lực thù địch và tội phạm, bảo vệ vững 

chắc an ninh, trật tự trong Ngành giáo dục.  

2. Việc tổ chức triển khai, thực hiện tập trung hướng về các cơ sở giáo dục 

để đông đảo cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh được trực tiếp tham gia 

góp phần xây dựng củng cố nền an ninh nhân dân, thế trận an ninh nhân dân 

vững chắc.  

3. Tổ chức Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ đảm bảo thiết thực, hiệu quả, 

tiết kiệm, tránh hình thức, lãng phí. 

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN  

1. Các hoạt động tiến tới “Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”  

Triển khai thực hiện có hiệu quả chương trình, kế hoạch công tác xây 

dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ tại các đơn vị theo Kế hoạch số 135-

KH/TU ngày 12/4/2019 của Ban Thường vụ tỉnh ủy về thực hiện Kết luận số 44-

KL/TW ngày 22/01/2019 của Ban Bí thư. Trọng tâm là: 

- Tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các văn bản chỉ đạo của Đảng, 

Nhà nước, Bộ Công an về công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ 

Tập trung xây dựng, củng cố phong trào ở các địa bàn trọng điểm, phức tạp về 

an ninh, trật tự trong các đơn vị; đổi mới hình thức, biện pháp, xây dựng phong 

trào phù hợp với tình hình, nhiệm vụ bảo vệ an ninh, trật tự của địa phương, đơn 

vị; xây dựng mới và tổ chức sơ kết, tổng kết nhân rộng các mô hình, điển hình 

tiên tiến trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ;  

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền cho cán bộ, giáo viên, nhân viên và học 

sinh tại các cơ sở giáo dục về truyền thống vẻ vang của dân tộc, vai trò lãnh đạo 

của Đảng; thành tựu của đất nước; vai trò, sức mạnh to lớn của nhân dân trong 

sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; vị trí, vai trò, tầm 
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quan trọng của Phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ; xác định rõ trách nhiệm của 

các cấp ủy đảng, Ban Giám hiệu, các tổ chức đoàn thể trong xây dựng phong 

trào toàn dân bảo vệ ANTQ, qua đó nâng cao lòng yêu nước, tự hào dân tộc, ý 

thức trách nhiệm trong xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ;  

- Đổi mới hình thức, biện pháp, xây dựng phong trào phù hợp với tình - 

hình, nhiệm vụ bảo vệ an ninh, trật tự của đơn vị, cơ sở giáo dục; xây dựng, 

nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến trong Phong trào toàn dân bảo vệ 

ANTQ ở các địa bàn trọng điểm, phức tạp về ANTT, trong các cơ sở giáo dục; 

thực hiện có hiệu quả các chương trình, quy chế, kế hoạch phối hợp giữa các cơ 

quan, ban, ngành, đoàn thể có liên quan về công tác bảo đảm an ninh, trật tự; xây 

dựng lực lượng chuyên trách và lực lượng nòng cốt trong Phong trào toàn dân 

bảo vệ ANTQ trong sạch, vững mạnh;  

- Tổ chức các hoạt động giáo dục truyền thống, thăm hỏi, động viên, tặng 

quà đối tượng chính sách, tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong 

trào toàn dân bảo vệ ANTQ; gia đình cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh 

trực tiếp tham gia xây dựng Phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ có hoàn cảnh 

khó khăn. 

 2. Nội dung, hình thức, thời gian, phạm vi, thành phần tổ chức “Ngày 

hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”  

2.1. Nội dung  

Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ gồm các nội dung cơ bản sau:  

- Khẳng định vị trí, vai trò, tầm quan trọng của Phong trào toàn dân bảo vệ 

ANTQ và công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ tại các cơ sở 

giáo dục.  

- Đánh giá tình hình, kết quả phong trào và công tác xây dựng phong trào 

toàn dân bảo vệ ANTQ trong 8 tháng đầu năm. Rút ra bài học kinh nghiệm, đề ra 

phương hướng, nhiệm vụ trong thời gian tiếp theo.  

- Biểu dương, khen thưởng, cổ vũ, động viên các tập thể, cá nhân có thành 

tích xuất sắc trong công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ tại các 

cơ sở giáo dục.  

2.2. Hình thức  

Tùy theo điều kiện cụ thể của từng cơ sở giáo dục và yêu cầu, nhiệm vụ 

của từng đơn vị để tổ chức Ngày hội cho phù hợp, theo 02 phần chính sau:  

a) Phần lễ  

- Chương trình phần lễ gồm các nội dung: (1) Văn nghệ chào mừng (nếu 

có); (2) Lễ chào cờ; (3) Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu; (4) Thông báo 

chương trình ngày hội; (5) Diễn văn khai mạc khẳng định vị trí, tầm quan trọng, 

đánh giá kết quả công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ thời gian 

qua và phương hướng thời gian tới; (6) Tọa đàm, thảo luận, trao đổi kinh nghiệm 

công tác xây dựng phong trào; (7) Công bố quyết định và trao thưởng những tập 

thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ (nếu 

có); (8) Đại biểu cấp trên phát biểu và tặng quà (nếu có); (9) Phát biểu đáp từ 
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của người đứng đầu đơn vị tổ chức ngày hội; (10) Ký kết giao ước thi đua (nếu 

có), ra mắt mô hình trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ (nếu có); (11) 

Tuyên bố kết thúc phần lễ.  

- Khánh tiết, trang trí phần lễ  

+ Khánh tiết, trang trí: Thực hiện theo quy định tại Điều 10, Nghị định số 

111/2018/NĐ-CP ngày 31/8/2018 của Chính phủ quy định về ngày thành lập, 

ngày truyền thống, ngày hưởng ứng của các bộ, ngành, địa phương.  

+ Maket:  

 

(BAN CHỈ ĐẠO HOẶC TÊN ĐƠN VỊ, CƠ SỞ GIÁO DỤC TỔ CHỨC  

 

 

 

 

 

 

b) Phần hội  

Căn cứ vào điều kiện thực tế ở từng cơ sở giáo dục có thể thực hiện trước 

hoặc sau phần lễ, các hoạt động sau:  

- Các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, có chủ đề vận động 

toàn dân tham gia bảo vệ ANTQ.  

- Tổ chức các hoạt động “Dân vận khéo” của cấp ủy Đảng, chính quyền, 

các ban, ngành, đoàn thể trên địa bàn như: Vận động, thu hồi vũ khí, vật liệu nổ, 

công cụ hỗ trợ do nhân dân tự giao nộp; phối hợp khám tư vấn chữa bệnh cho 

nhân dân; phối hợp huy động lực lượng tu sửa đường giao thông nông thôn, sửa 

nhà cho hộ gia đình chính sách, tặng quà trẻ em nghèo, hiếu học…  

- Tổ chức gặp mặt, giao lưu, tọa đàm, trao đổi kinh nghiệm giữa các điển 

hình tiên tiến trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ tại các cơ sở giáo dục; tổ 

chức thi tìm hiểu pháp luật; tặng quà các tập thể, cá nhân có thành tích bảo vệ an 

ninh, trật tự, các đối tượng chính sách…  

2.3. Thời gian  

- Tổ chức Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ năm 2023 tại các cơ sở giáo 

dục tập trung thực hiện từ ngày 01/7 đến 19/8/2023.  

- Phần Lễ: Khoảng 1 đến 1,5 tiếng.  

- Phần Hội: Từ 1 đến 1,5 tiếng.  

- Thời gian còn lại: Mời lãnh đạo Huyện ủy, lãnh đạo xã và các thành 

phần dự Ngày hội xuống thực tế thăm, kiểm tra các mô hình điển hình và thăm, 

tặng quà, động viên các gia đình chính sách, cá nhân có thành tích xuất sắc trong 

phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tại các đơn vị.  

(BAN CHỈ ĐẠO HOẶC TÊN ĐƠN VỊ 

CƠ SỞ GIÁO DỤC TỔ CHỨC NGÀY HỘI) 

 

 

NGÀY HỘI 

TOÀN DÂN BẢO VỆ AN NINH TỔ QUỐC NĂM 2023 

 
 

………, ngày ..... tháng 3 năm 2023 
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2.4. Phạm vi địa bàn tổ chức, thành phần tham dự  

a) Phạm vi địa bàn: Tổ chức Ngày hội chủ yếu ở các đơn vị, để đông đảo 

cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh trực tiếp tham gia. Tổ chức căng, treo 

cờ, khẩu hiệu, pa no, áp phích, phát thanh qua loa truyền thanh chủ đề về Ngày 

hội để cán bộ, giáo viên, nhân dân biết.  

b) Thành phần tham dự Căn cứ vào tình hình, thực tế từng cơ sở giáo dục 

để lựa chọn thành phần đại biểu phù hợp. Chú ý mời các đại biểu là những tập 

thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ được 

chính quyền, Công an các cấp khen thưởng; người có uy tín trong cộng đồng; đại 

biểu đại diện các tầng lớp dân cư; đại diện các cơ quan, đơn vị đóng trên địa bàn; 

thành viên Ban Chỉ đạo PCTP, TNXH và XDPT TDBVANTQ của địa phương; 

lãnh đạo cấp ủy, chính quyền, Mặt trận, đoàn thể; các đồng chí nguyên là lãnh 

đạo, cán bộ, giáo viên đã, đang công tác tham gia lực lượng xây dựng phong trào 

toàn dân bảo vệ ANTQ.  

3. Phương pháp tổ chức Ngày hội  

- Các cơ sở giáo dục có kế hoạch xác định rõ mục đích, yêu cầu; nội dung 

chương trình; hình thức, phạm vi, thành phần đại biểu; thời gian tổ chức Ngày 

hội; phân công trách nhiệm cụ thể đối với từng bộ phận, cá nhân liên quan.  

- Đại diện cấp ủy, chính quyền, Ban Chỉ đạo PCTP, TNXH và XDPT 

TDBVANTQ, Phòng Giáo dục và Đào tạo dự chỉ đạo, động viên Ngày hội tại 

một số đơn vị, cơ sở giáo dục; thăm hỏi, động viên gia đình, cán bộ giáo viên 

tiêu biểu trong Phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ và gia đình cán bộ, chiến sĩ 

đã, đang công tác trong lực lượng xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ.  

- Thực hiện thường xuyên, liên tục công tác tuyên truyền trước, trong và 

sau dịp tổ chức Ngày hội, tập trung cao điểm trong dịp kỷ niệm Cách mạng 

Tháng 8, Quốc khánh 2/9; Ngày Truyền thống Công an nhân dân Việt Nam và 

Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ 19/8. Phát huy tối đa các phương tiện, điều 

kiện thông tin tuyên truyền hiện có và các hình thức tuyên truyền truyền thống; 

nghiên cứu, áp dụng các hình thức, phương pháp, phương tiện thông tin tuyên 

truyền mới; phong phú, đa dạng về hình thức, phù hợp thực tế của đơn vị, cơ sở 

giáo dục. Chú trọng việc phát huy vai trò của người có uy tín, điển hình tiên tiến 

trong cộng đồng để nâng cao hiệu quả tuyên truyền.  

- Khẩu hiệu tuyên truyền: “Bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa là 

sự nghiệp của toàn dân”; “Công dân có nghĩa vụ tuân theo Hiến pháp và pháp 

luật”; “Tham gia phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ là trách nhiệm và quyền lợi 

của toàn dân”, “Nhiệt liệt chào mừng kỷ niệm 78 năm Ngày truyền thống Công 

an nhân dân Việt Nam và 18 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ”; “Phát huy 

tinh thần yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng, bảo vệ vững chắc nền an 

ninh, trật tự của Tổ quốc”. Ngoài ra, các đơn vị, cơ sở giáo dục có thể đề ra các 

khẩu hiệu khác về bảo vệ ANTT phù hợp với chủ đề Ngày hội toàn dân bảo vệ 

ANTQ. 

III. KHEN THƯỞNG  

Hiệu trưởng các đơn vị, cơ sở giáo dục xét khen thưởng, biểu dương đối 
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với các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong Phong trào toàn 

dân bảo vệ ANTQ năm 2023 theo thẩm quyền.  

IV. KINH PHÍ  

Ngân sách nhà nước và các nguồn huy động hợp pháp khác bảo đảm theo 

phân cấp quản lý ngân sách nhà nước hiện hành. Việc lập dự toán, quản lý, sử 

dụng, thanh toán, quyết toán nguồn kinh phí thực hiện theo quy định của Luật 

Ngân sách nhà nước và các văn bản hướng dẫn hiện hành.  

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Phòng Giáo dục và Đào tạo 

- Xây dựng kế hoạch tổ chức Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc 

năm 2023. Phối hợp với công an huyện để triển khai thực hiện. 

- Báo cáo kết quả thực hiện (theo quy định) về Sở Giáo dục và Đào tạo.  

2. Các đơn vị trường học  

- Tổ chức căng, treo khẩu hiệu tuyên truyền gắn với các hoạt động tổ chức 

Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ tại các đơn vị đảm bảo trang trọng, phù hợp.  

- Tuyên truyền, hướng dẫn cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh chủ 

động tham gia các hoạt động Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ do các đơn vị 

giáo dục tổ chức.  

- Chủ động tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương, phối hợp chặt 

chẽ với các ban, ngành, tổ chức, đoàn thể để tổ chức triển khai Ngày hội toàn 

dân bảo vệ ANTQ đạt hiệu quả cao.  

- Báo cáo kết quả tổ chức Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ về Phòng Giáo 

dục và Đào tạo qua bộ phận chuyên môn cấp học trước ngày 15/8/2023. 

Trên đây là kế hoạch tổ chức Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc 

năm 2023 của Phòng Giáo dục và Đào tạo Vân Hồ. Yêu cầu các đơn vị trường 

học nghiêm túc triển khai thực hiện./. 

Nơi nhận: 
- Như Kính gửi; 

- Lãnh đạo Phòng GD&ĐT; 

- Website Phòng GD&ĐT; 

- Lưu: VT, KH-TH (Chiến). 

  TRƯỞNG PHÒNG 

 

 

 

 

                    Phạm Thanh Hải 
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