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Căn cứ Quyết định số 140/QĐ-TTg ngày 20/01/2020 của Thủ tướng Chính 

phủ phê duyệt Đề án tuyên truyền, phổ biến, tập huấn Luật Dân quân tự vệ; Quyết 

định số 3237/QĐ-BQP ngày 22/10/2020 của Bộ Quốc phòng về việc ban hành 

Kế hoạch Tổ chức Hội thi pháp luật về Dân quân tự vệ; Kế hoạch số 2880/KH-

BTL ngày 30/11/2020 của Bộ Tư lệnh Quân khu tổ chức Hội thi pháp luật về 

Dân quân tự vệ; Công văn số 7404/UBND-NC ngày 05/11/2020 của UBND tỉnh 

về việc triển khai Kế hoạch Hội thi pháp luật về Dân quân tự vệ; Kế hoạch số 

112/KH-BCH ngày 14/01/2021 của Bộ CHQS tỉnh về tổ chức Hội thi pháp luật 

về Dân quân tự vệ; Kế hoạch số 73/KH-UBND ngày 07/9/2020 của Ủy ban 

nhân dân huyện về triển khai thi hành Luật Dân quân tự vệ năm 2019; Ủy ban 

nhân dân huyện xây dựng Kế hoạch tổ chức Hội thi pháp luật về Dân quân tự vệ 

(DQTV) như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

Tổ chức hội thi nhằm nâng cao nhận thức pháp luật về DQTV, trách 

nhiệm, trình độ, năng lực tham mưu chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác 

DQTV cho cán bộ Ban CHQS cấp xã và cán bộ cơ quan, đơn vị có liên quan; 

đồng thời, tuyển chọn đội tuyển tham gia Hội thi cấp tỉnh đạt kết quả cao. 

2. Yêu cầu 

- Tổ chức quán triệt sâu sắc mục đích, yêu cầu, nội dung Kế hoạch, điều 

lệ, quy chế Hội thi và quy định của Ban Tổ chức; xây dựng kế hoạch, tổ chức 

Hội thi  chặt chẽ, chu đáo; phát huy vai trò các cơ quan ban, ngành, đoàn thể 

trong tham gia tổ chức Hội thi cấp huyện, đạt hiệu quả thiết thực. 

- Các cơ quan, đơn vị được giao nhiệm vụ phải tích cực, chủ động, phối 

hợp, hiệp đồng để làm tốt công tác chuẩn bị; nội dung Hội thi phải thiết thực, sát 

với từng đối tượng; tổ chức điều hành chặt chẽ, đúng Kế hoạch và đảm bảo an 

toàn tuyệt đối cho người, vũ khí; đánh giá kết quả trung thực, khách quan, chính 

xác; khen thưởng, xử lý vi phạm kịp thời. 

- Kết hợp Hội thi với tuyên truyền phổ biến sâu rộng pháp luật về 

DQTV, tạo khí thế sôi nổi, đoàn kết, thi đua học tập giữa các cơ quan, đơn vị, 

địa phương. Thông qua Hội thi để tuyển chọn đội tuyển tham gia Hội thi cấp 

trên đạt kết quả tốt. 
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II. NỘI DUNG 

1. Nội dung thi chung cho các đối tƣợng 

- Thi nhận thức pháp luật về DQTV bằng phương pháp trắc nghiệm. 

- Bắn súng K54 bài 1C. 

2. Nội dung thi riêng cho từng đối tƣợng 

2.1. Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự xã, thị trấn 

Tham mưu xây dựng và báo cáo kế hoạch “Tổ chức lực lượng, huấn 

luyện, hoạt động và bảo đảm chế độ, chính sách cho dân quân giai đoạn 2021 - 

2025” của đơn vị mình theo quy định của Luật DQTV năm 2019 và các văn bản 

quy định chi tiết thi hành Luật. 

2.2. Chính trị viên Ban Chỉ huy Quân sự xã, thị trấn 

Chuẩn bị và thực hành lên lớp một chuyên đề giáo dục chính trị, pháp luật cho 

dân quân theo giáo trình năm 2018. 

2.3. Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự xã, thị trấn 

Tham mưu xây dựng và báo cáo kế hoạch huấn luyện cho lực lượng dân 

quân xã, thị trấn. 

Ngoài nội dung Hội thi nêu trên, căn cứ các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của 

cấp trên, cấp tổ chức Hội thi xác định nội dung, xây dựng đề thi, đáp án cho phù 

hợp và ban hành một số văn bản chính của cấp mình (quy định tại Phụ lục 01). 

III. ĐỐI TƢỢNG, THÀNH PHẦN, TỔ CHỨC HỘI THI 

1. Đối tƣợng Hội thi 

1.1. Hội thi cấp huyện 

100% Chỉ huy trưởng; Chính trị viên; Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy 

Quân sự các xã, thị trấn. 

1.2. Tham gia Hội thi cấp tỉnh 

Theo Kế hoạch của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. 

2. Tổ chức, phƣơng pháp 

- Hội thị cấp huyện do UBND huyện và Ban Chỉ huy Quân sự huyện tổ chức. 

- Căn cứ vào kết quả Hội thi tại huyện, UBND huyện tuyển chọn những 

đồng chí đạt thành tích cao, để thành lập đội tuyển, tổ chức ôn luyện tham gia 

Hội thi cấp tỉnh. 

IV. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM 

1. Thời gian 

- Cấp huyện: Thời gian 03 ngày: Dự kiến từ ngày 26 đến 28/4/2021 (thời 

gian cụ thể có thông báo sau). 

- Cấp tỉnh: Thời gian 04 ngày: Dự kiến trung tuần tháng 6/2021. 

* Công tác chuẩn bị: 
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- Ban Chỉ huy Quân sự các xã, thị trấn báo cáo danh sách trích ngang cán 

bộ dự thi cấp huyện về Ban Chỉ huy Quân sự huyện (qua Bộ phận DQTV, Ban 

Tham mưu) trước ngày 10/4/2021. 

- Họp Ban Tổ chức triển khai Kế hoạch Hội thi trước ngày 02/4/2021. 

- Hoàn thiện quy chế, bộ đề, đáp án và các điều kiện bảo đảm cho Hội thi 

thông qua Ban Tổ chức trước ngày 20/4/2021. 

- Hoàn thành mọi công tác chuẩn bị trước ngày 22/4/2021. 

2. Địa điểm 

- Hội thi cấp huyện: Tại Hội trường Ban Chỉ huy Quân sự huyện; Bắn 

súng K54 tại thao trường bắn Tiểu đoàn 31, Bộ Tham mưu, Quân khu 4. 

- Hội thi cấp tỉnh tại: Tại Trung đoàn 841 (số 84, đường Lê Hồng Phong, 

phường Thạch Linh, thành phố Hà Tĩnh); Khai mạc, Bế mạc trong Hội trường 

Trung đoàn 841; Bắn súng K54 tại thao trường bắn Ngọc Sơn, huyện Thạch Hà, 

tỉnh Hà Tĩnh. 

V. CÔNG TÁC BẢO ĐẢM 

1. Bảo đảm vật chất, nơi ăn, nghỉ, sinh hoạt, phƣơng tiện đi lại 

- Cán bộ về tham gia Hội thi tự bảo đảm tiền ăn; tiền sinh hoạt phí, 

phương tiện đi lại, đồ dùng sinh hoạt cá nhân. 

- Trong quá trình Hội thi, cán bộ tham gia thi mang mặc trang phục Dân 

quân mùa hè. 

2. Bảo đảm kinh phí 

Ban Chỉ huy Quân sự huyện phối hợp với phòng Tài chính - Kế hoạch 

tham mưu cho UBND huyện bảo đảm kinh phí phục vụ cho Hội thi cấp huyện 

và đội tuyển tham gia Hội thi cấp tỉnh. 

3. Bảo đảm vũ khí, trang bị kỹ thuật, thao trƣờng, phòng thi 

Ban Chỉ huy Quân sự huyện bảo đảm súng, đạn, trang bị kỹ thuật phục vụ 

thi bắn súng K54 bài 1C; bảo đảm Hội trường, loa máy, ma két, khai mạc, bế 

mạc và phòng thi các nội dung theo hiệp đồng của Ban Tổ chức. 

VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Thành lập Ban Chỉ đạo Hội thi 

- Trưởng ban: 01 đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện. 

- Các Phó trưởng ban: 

+ 01 đồng chí Chỉ huy trưởng Ban CHQS huyện, Phó trưởng ban trực. 

+ 01 đồng chí Chính trị viên Ban CHQS huyện. 

- Các Ủy viên: 

+ Đồng chí Phó Chỉ huy trưởng - Tham mưu trưởng, Ban CHQS huyện. 

+ Đồng chí Chỉ huy phó Động viên, Ban CHQS huyện. 

+ Văn phòng HĐND-UBND huyện. 
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+ Mời đồng chí Trưởng phòng Tư pháp tham gia Ban Chỉ đạo. 

- Nhiệm vụ: Ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn Hội thi cấp huyện 

và cấp tỉnh. Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị chức năng chuẩn bị và tổ chức Hội thi 

cấp huyện theo đúng Kế hoạch. Chỉ đạo, kiểm tra việc tổ chức Hội thi cấp huyện.  

2. Thành lập Ban Tổ chức Hội thi 

- Trưởng Ban: Đồng chí Chỉ huy trưởng Ban CHQS huyện. 

- Các Phó trưởng ban: 

+ Đồng chí Phó Chỉ huy trưởng - TMT, Ban CHQS huyện. 

+ Đồng chí Chỉ huy phó Động viên, Ban CHQS huyện. 

+ Đồng chí Phó Tham mưu trưởng, Ban CHQS huyện. 

- Các Ủy viên: Chủ nhiệm Hậu cần - Kỹ thuật, Ban CHQS huyện; các 

đồng chí trợ lý Ban CHQS huyện gồm: DQTV, Tác chiến, Tuyên huấn, Tài 

chính, Quân lực, Quân khí. 

- Nhiệm vụ:  

+ Ban hành điều lệ, quy chế Hội thi, quy tắc bảo đảm an toàn, Quyết định 

thành lập các Tiểu ban giúp việc. 

+ Chỉ đạo và theo dõi, kiểm tra công tác chuẩn bị và tổ chức Hội thi cấp 

huyện một cách nghiêm túc, chặt chẽ, đúng tiến độ. 

+ Tổ chức tập huấn và phân công nhiệm vụ cho các bộ phận Giảm khảo, 

trọng tài điều hành các nội dung thi. 

+ Xét và đề nghị Hội đồng thi đua - khen thưởng, Ban CHQS huyện khen 

thưởng cho các cá nhân và tập thể đạt thành tích cáo trong quá trình Hội thi. 

+ Tổ chức đội tuyển tham gia Hội thi cấp tỉnh. 

+ Tổng hợp kết quả Hội thi, báo cáo với Bộ CHQS tỉnh và UBND huyện. 

3. Thành lập Ban Giám khảo, Tổ Thƣ ký, Bộ phận giúp việc 

Thành phần, nhiệm vụ do trưởng Ban Tổ chức quyết định. 

VII. NHIỆM VỤ CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ 

1. Ban Chỉ huy Quân sự huyện 

- Là cơ quan Thường trực chủ trì, phối hợp với Văn phòng HĐND-UBND 

huyện tham mưu xây dựng Kế hoạch Hội thi, quyết định thành lập Ban Chỉ đạo, 

Ban Tổ chức, Ban Giám khảo, Tổ thư ký.  

- Xây dựng quy chế, câu hỏi, đáp án, chuẩn bị Hội trường, thao trường, 

loa máy, ma két phục vụ khai mạc và bế mạc Hội thi, làm tốt công tác thi đua - 

khen thưởng và các điều kiện bảo đảm cho Hội thi. 

- Chỉ đạo, theo dõi, hướng dẫn các địa phương, đơn vị ôn luyện các nội 

dung; cấp phát tài liệu và các nội dung có liên quan. Phối hợp với Trung tâm 

Văn hóa - Truyền thông làm tốt công tác tuyên truyền, trước, trong và sau quá 

trình Hội thi. Tổng hợp kết quả Hội thi báo cáo với Ban Tổ chức.  
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- Phối hợp với phòng Tài chính - Kế hoạch lập dự trù kinh phí bảo đảm 

cho Hội thi.  

2. Phòng Nội vụ 

Phối hợp với Văn phòng HĐND-UBND huyện và Ban Chỉ huy Quân sự 

huyện tham mưu cho Lãnh đạo UBND huyện ra quyết định điều động cử cán bộ 

tham gia Hội thi cấp huyện, cấp tỉnh. 

3. Phòng Tài chính - Kế hoạch 

Phối hợp với Ban Chỉ huy Quân sự huyện lập dự trù kinh phí cho Hội thi 

cấp huyện cũng như quá trình luyện tập và tham gia Hội thi cấp tỉnh.  

4. Phòng Tƣ pháp 

Phối hợp với Ban Chỉ huy Quân sự huyện, Ban Tuyên giáo Huyện ủy và 

các ban, ngành có liên quan tiếp tục chỉ đạo, tổ chức lồng ghép cung cấp thông 

tin tuyên truyền, phổ biến các văn bản pháp luật mới về DQTV cho cán bộ, công 

chức và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn. Cử cán bộ tham gia Ban Chỉ đạo, 

Ban Giám khảo Hội thi. 

5. Trung tâm Văn hóa - Truyền thông 

Tổ chức tuyên truyền trước, trong quá trình Hội thi, cử phóng viên thường 

xuyên bám sát các nội dung, địa điểm Hội thi để tuyên truyền những cá nhân, 

tập thể đạt thành tích cao trong Hội thi. 

6. Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn 

 - Tổ chức đội tuyển, quán triệt, triển khai cho cán bộ ôn luyện và tham 

gia Hội thi đúng Kế hoạch, đạt kết quả cao. 

- Lập danh sách trích ngang cán bộ dự thi gửi về Ban Chỉ huy Quân sự 

huyện (qua Ban Tham mưu) đúng, đủ thành phần, thời gian; mang theo đầy đủ 

các thủ tục, hồ sơ của cán bộ dự thi theo quy định. 

- Cá nhân cán bộ dự thi mang đầy đủ chứng minh nhân dân, quyết định bổ 

nhiệm chức vụ mới nhất, phiếu sức khoẻ cán bộ (do trạm y cấp xã, thị trấn xác 

nhận đủ điều kiện tham gia Hội thi) khám trước Hội thi 15 ngày. 

Trên đây là Kế hoạch tổ chức Hội thi pháp luật về Dân quân tự vệ trên địa 

bàn huyện (có các Phụ lục kèm theo), yêu cầu các đơn vị, địa phương nghiêm 

túc triển khai thực hiện và báo cáo về UBND huyện (qua Ban Chỉ huy Quân sự 

huyện) theo quy định./.  
 

Nơi  nhận: 
- Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; 

- Thường trực: Huyện ủy, HĐND huyện; 

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

- Các cơ quan, ban, ngành có liên quan; 

- UBND các xã, thị trấn; 

- Lưu: VT, QS. 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

 KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 
 

 

Bùi Việt Hùng 
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ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN NGHI XUÂN 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Phục lục 01 
MỘT SỐ VĂN BẢN CHÍNH VỀ HỘI THI CẦN BAN HÀNH 

(Kèm theo Kế hoạch số       /KH-UBND ngày      /3/2021 của UBND huyện) 

 

TT Tên văn bản Cấp ban hành Ghi chú 

1 Kế hoạch tổ chức hội thi UBND huyện  

2 Hướng dẫn hội thi Ban Tổ chức hội thi   

3 
Quyết định thành lập Ban Tổ 

chức và tiểu ban giúp việc 
Ban Tổ chức hội thi  

 

4 Quy chế hội thi Ban Tổ chức hội thi   

5 Điều lệ hội thi Ban Tổ chức hội thi   

6 Lịch điều hành hội thi Ban Tổ chức hội thi   

7 
Đề thi, đáp án từng nội dung 

hội thi 
Ban Tổ chức hội thi  

 

8 Dự toán kinh phí bảo đảm 
Cơ quan thường trực Hội 

thi 

 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN 
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ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN NGHI XUÂN 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Phục lục 02 
THÀNH PHẦN, QUÂN SỐ HỘI THI CẤP HUYỆN 

(Kèm theo Kế hoạch số       /KH-UBND ngày      /3/2021 của UBND huyện) 
 
 

TT Thành phần 

Quân số 

Cán 

bộ dự 

thi 

Ban 

Tổ 

chức 

Ban 

Giám 

khảo 

Phục 

vụ 

Lái 

xe 
Cộng 

 Tổng cộng 47 09 21 2 01 80 

1 Đoàn hội thi xã Xuân Hội 3     3 

2 Đoàn hội thi xã Đan Trường 1     1 

3 Đoàn hội thi xã Xuân Phổ 3     3 

4 Đoàn hội thi xã Xuân Hải 3     3 

5 Đoàn hội thi xã Xuân Yên 3     3 

6 Đoàn hội thi xã Xuân Thành 3     3 

7 Đoàn hội thi xã Cổ Đạm 3     3 

8 Đoàn hội thi xã Xuân Liên 3     3 

9 Đoàn hội thi xã Cương Gián 3     3 

10 Đoàn hội thi xã Xuân Mỹ 3     3 

11 Đoàn hội thi xã Xuân Viên 3     3 

12 Đoàn hội thi xã Xuân Lĩnh 3     3 

13 Đoàn hội thi xã Xuân Lam 2     2 

14 Đoàn hội thi xã Xuân Hồng 3     3 

15 Đoàn hội thi xã Xuân Giang 2     2 

16 Đoàn hội thi thị trấn Xuân An 3     3 

17 Đoàn hội thi thị trấn Tiên Điền 3     3 
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TT Thành phần 

Quân số 

Cán 

bộ dự 

thi 

Ban 

Tổ 

chức 

Ban 

Giám 

khảo 

Phục 

vụ 

Lái 

xe 
Cộng 

 Tổng cộng 47 09 21 2 01 80 

18 Ban Tổ chức hội thi  9  2 01 12 

19 Tiểu ban GK thi Bắn súng K54   5   5 

20 
Tiểu ban GK thi nhận thức pháp luật 

về DQTV 
  5   5 

21 
Tiểu ban GK thi Chỉ huy trưởng Ban 

CHQS cấp xã 
  5   5 

22 
Tiểu ban GK thi Chính trị viên Ban 

CHQS cấp xã 
  3   3 

23 
Tiểu ban GK thi Phó Chỉ huy trưởng 

Ban CHQS cấp xã 
  3   3 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN 
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ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN NGHI XUÂN 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Phục lục 03 
CHƢƠNG TRÌNH, MA KÉT HỘI THI CẤP HUYỆN 

(Kèm theo Kế hoạch số       /KH-UBND ngày      /3/2021 của UBND huyện) 
 
 

I. CHƢƠNG TRÌNH HỘI THI CẤP HUYỆN 

TT THỜI GIAN NỘI DUNG CHỦ TRÌ 
THỰC 

HIỆN 

GHI 

CHÚ 

1 Ngày thứ nhất  

 

Buổi sáng 

Khai mạc, phổ biến quy chế, 

điều lệ Hội thi 

Ban Tổ 

chức 

Các đoàn 

Hội thi 
 

- Thi nhận thức pháp luật 

- Thi CHT Ban CHQS cấp xã, 

thị trấn 

- Thi CTV, PCHT Ban CHQS 

cấp xã, thị trấn 

Các Tiểu 

ban giám 

khảo 

Các đoàn 

Hội thi 
 

Buổi chiều 

- Tiếp tục thi CHT Ban CHQS 

cấp xã, thị trấn 

- Thi CTV, PCHT Ban CHQS 

cấp xã, thị trấn 

Các Tiểu 

ban giám 

khảo 

Các đoàn 

Hội thi 
 

2 Ngày thứ hai  

 

Buổi sáng 

- Tiếp tục thi CHT Ban CHQS 

cấp xã, thị trấn 

- Thi CTV, PCHT Ban CHQS 

cấp xã, thị trấn. 

Các Tiểu 

ban giám 

khảo 

Các đoàn 

Hội thi 
 

Buổi chiều Thi bắn súng 

Các Tiểu 

ban giám 

khảo 

Các đoàn 

Hội thi 
 

3 Ngày thứ ba  

 

Buổi sáng Tiếp tục thi bắn súng 

Các Tiểu 

ban giám 

khảo 

Các đoàn 

Hội thi 
 

Buổi chiều 

Các đoàn Hội thi rút kinh 

nghiệm 

Trưởng các 

đoàn Hội 

thi 

Cán bộ 

dự thi 
 

- Ban Tổ chức tổng hợp kết 

quả Hội thi 

- Bế mạc, trao thưởng, kết 

thúc Hội thi 

Ban Tổ 

chức 

Các đoàn 

hội thi 
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II. NỘI DUNG MA KẾT HỘI THI CẤP HUYỆN 

 

BAN CHỈ HUY QUÂN SỰ 

HUYỆN NGHI XUÂN 

LỄ KHAI MẠC (BẾ MẠC) 

HỘI THI PHÁP LUẬT VỀ DÂN QUÂN TỰ VỆ 

Nghi Xuân, ngày      tháng     năm 2021 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN 
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