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KẾ HOẠCH 

Tổ chức Hội thi tìm hiểu pháp luật về Dân quân tự vệ 

 
 

 

Thực hiện Kế hoạch số 21/KH-UBND ngày 30/01/2021 của Ủy ban nhân dân 

tỉnh Tuyên Quang về tổ chức Hội thi tìm hiểu pháp luật về Dân quân tự vệ; 

Căn cứ Kế hoạch số 99/KH-BCH ngày 11/01/2021 của Bộ Chỉ huy quân 

sự tỉnh Tuyên Quang về chuẩn bị và tổ chức Hội thi tìm hiểu pháp luật về Dân 

quân tự vệ; 

Ủy ban nhân dân huyện xây dựng kế hoạch tổ chức Hội thi tìm hiểu pháp luật 

về Dân quân tự vệ như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

Nâng cao nhận thức pháp luật về Dân quân tự vệ; trách nhiệm tham mưu 

chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác Dân quân tự vệ cho cán bộ chủ trì của cơ 

quan quân sự địa phương các cấp. 

2. Yêu cầu 

- Thực hiện nghiêm các văn bản, hướng dẫn của Chính phủ, Bộ Quốc 

phòng, Quân khu; ban hành đầy đủ văn bản Hội thi, phát huy tốt vai trò của các 

cơ quan, phòng, ban, đoàn thể trong tổ chức Hội thi ở các địa phương. 

- Các nội dung Hội thi phải thiết thực, sát với từng đối tượng; đánh giá kết 

quả trung thực, khách quan. Thực hiện tốt công tác thi đua, khen thưởng kịp thời, 

chính xác. 

- Cán bộ tham gia Hội thi, giám khảo và cơ quan đơn vị có liên quan, 

nghiên cứu nắm chắc nội dung, thực hiện nghiêm điều lệ, quy chế Hội thi và quy 

định của Ban Tổ chức. 

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

hiệp đồng chặt chẽ, chuẩn bị chu đáo, thực hiện đúng kế hoạch, bảo đảm an toàn. 

- Kết hợp Hội thi với tuyên truyền, phổ biến pháp luật về Dân quân tự vệ, 

tạo khí thế thi đua sôi nổi giữa các cơ quan, đơn vị, địa phương. 

II. NỘI DUNG 

1. Nội dung thi chung cho các đối tượng 

- Thi nhận thức pháp luật về Dân quân tự vệ bằng phương pháp trắc nghiệm. 

- Bắn súng K54 bài 1C. 
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2. Nội dung thi cho từng đối tượng 

a) Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự xã 

Tham mưu xây dựng và báo cáo Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án “Tổ 

chức lực lượng, huấn luyện hoạt động và bảo đảm chế độ, chính sách cho dân 

quân giai đoạn 2021-2025” của xã, theo quy định của Luật Dân quân tự vệ 2019 

và các văn bản quy định chi tiết thi hành Luật. 

b) Chính trị viên Ban Chỉ huy quân sự xã 

Chuẩn bị và thực hành lên lớp 01 chuyên đề giáo dục chính trị, pháp luật 

cho dân quân. 

c) Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự xã 

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

III. ĐỐI TƯỢNG, PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC HỘI THI 

1. Đối tượng dự thi cấp huyện 

100% Chỉ huy trưởng, Chính trị viên, Phó Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy 

quân sự 28 xã trong huyện. 

2. Tham gia Hội thi cấp tỉnh 

Căn cứ kết quả Hội thi cấp huyện, Ban Tổ chức Hội thi thành lập một đoàn 

tham gia dự thi cấp tỉnh gồm 10 đồng chí: 

- Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự huyện; 

- Ban Chỉ huy quân sự xã 09 đồng chí (Chỉ huy trưởng 03 đồng chí, Chính 

trị viên 03 đồng chí, Phó Chỉ huy trưởng 03 đồng chí). 

3. Phương pháp tổ chức Hội thi 

a) Tổ chức 

Tổ chức Hội thi cấp huyện, tuyển chọn tham gia Hội thi do tỉnh tổ chức. 

b) Phương pháp 

Giao cho Ban Chỉ huy quân sự huyện chủ trì phối hợp với các cơ quan liên 

quan xây dựng kế hoạch chuẩn bị và tổ chức Hội thi theo đúng quy định. 

4. Thành lập Ban Chỉ đạo Hội thi 

- Trưởng ban: 01 đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện. 

- Phó Trưởng ban: 

+ Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự huyện: Phó Trưởng ban thường trực; 

+ Trưởng Phòng Tư pháp; 

- Các Ủy viên: 

+ Chính trị viên Ban Chỉ huy quân sự huyện; 

+ Phó Chỉ huy trưởng kiêm Tham mưu trưởng Ban Chỉ huy quân sự huyện; 
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+ 01 Thủ trưởng Cơ quan Tổ chức -  Nội vụ huyện; 

+ 01 lãnh đạo Phòng Tài chính - Kế hoạch; 

+ 01 Lãnh đạo Văn phòng huyện; 

+ Chính trị viên phó kiêm Chủ nhiệm chính trị Ban Chỉ huy quân sự huyện; 

+ Chủ nhiệm Hậu cần - Kỹ thuật Ban Chỉ huy quân sự huyện. 

* Nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo Hội thi: 

- Quyết định thành lập Ban Tổ chức, Ban Giám khảo, Ban Thư ký Hội thi; 

 - Chỉ đạo công tác chuẩn bị đề thi, đáp án thi cấp huyện; ban hành các văn 

bản Hội thi; 

 - Tổ chức điều hành, đánh giá kết quả và xét trao tặng giải thưởng cho các 

cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc ở Hội thi cấp huyện; 

 - Tuyển chọn, thành lập đội tuyển và chỉ đạo, hướng dẫn, chuẩn bị chu đáo 

cho đội tuyển dự thi cấp tỉnh.  

- Phối hợp với Trung tâm Văn hóa, Truyền thông và Thể thao huyện đưa 

tin, bài và hình ảnh lễ khai mạc, bế mạc và quá trình Hội thi cấp huyện. 

IV. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM 

1. Thời gian  

Tổng thời gian 02 ngày (dự kiến từ ngày 15, 16/4/2021). Thời gian cụ thể 

từng nội dung thi do Ban Chỉ đạo Hội thi xác định và thông báo. 

2. Địa điểm 

- Khai mạc, thi trắc nghiệm, báo cáo kế hoạch, giảng bài chính trị và bế 

mạc: Tại Hội trường Ban Chỉ huy quân sự huyện Yên Sơn. 

- Thi bắn súng: Tại thao trường thôn Đồng Chằm, xã Tứ Quận, huyện 

Yên Sơn. 

V. CÁCH TÍNH THÀNH TÍCH 

1. Thành tích cá nhân: Theo điều lệ, quy tắc của từng nội dung thi. 

2. Thành tích tập thể (Hội thi cấp huyện) 

Thành tích từng xã là tổng số điểm thành tích nội dung thi nhận thức pháp 

luật về Dân quân tự vệ và bắn súng của từng cá nhân đơn vị đó cộng lại. Đơn vị 

nào có số điểm cao hơn thì đạt giải cao hơn, nếu số điểm bằng nhau thì đơn vị 

nào có số điểm môn thi nhận thức pháp luật về Dân quân tự vệ cao hơn thì đạt 

giải cao hơn, nếu số điểm vẫn bằng nhau thì xếp giải như nhau. 

VI. GIẢI THƯỞNG  

1. Giải tập thể 

- 01 giải nhất; 

- 01 giải nhì; 

- 02 giải ba. 
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2. Giải cá nhân 

- 01 giải nhất; 

- 02 giải nhì; 

- 03 giải ba. 

 VII. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Ban Chỉ huy quân sự huyện 

- Là cơ quan Thường trực của Ban Chỉ đạo Hội thi, tham mưu cho Ban Chỉ 

đạo các văn bản triển khai thực hiện việc tổ chức Hội thi tìm hiểu pháp luật về 

Dân quân tự vệ theo đúng thời gian của kế hoạch; 

- Chủ trì xây dựng kế hoạch, quy chế, quy tắc, điều lệ Hội thi. Quyết định 

thành lập Ban Tổ chức, Ban Giám khảo (tiểu ban chấm thi) và các tiểu ban bảo 

đảm cho Hội thi. 

- Tham mưu cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện thành lập Ban Chỉ đạo,  

- Chuẩn bị nội dung câu hỏi, đáp án Hội thi. 

- Tổng hợp danh sách đối tượng dự thi bảo đảm chính xác; cấp thẻ dự thi 

cho các đối tượng dự thi, chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất, bảo đảm vũ khí đạn, 

trang thiết bị phục vụ Hội thi an toàn tuyệt đối đạt hiệu quả cao. 

- Tham mưu họp Ban Chỉ đạo phân công cụ thể cho từng thành viên. 

- Tham mưu cho Ban Chỉ đạo tổ chức Hội thi khách quan, đúng nguyên 

tắc, điều lệ; tổng hợp kết quả báo cáo Ủy ban nhân dân huyện, thành lập đội 

tuyển tổ chức luyện tập tham dự Hội thi cấp tỉnh đạt kết quả cao. 

 - Lập dự toán kinh phí bảo đảm cho Hội thi trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân 

huyện phê duyệt. 

 2. Cơ quan Tổ chức - Nội vụ huyện 

Phối hợp với Ban Chỉ huy quân sự huyện kiểm tra hồ sơ thí sinh dự thi 

theo đúng quy chế; tham gia Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức, Ban Giám khảo Hội thi. 

3. Phòng Tư pháp 

Phối hợp với Ban Chỉ huy quân sự huyện tổ chức Hội thi; thẩm định câu 

hỏi, đáp án Hội thi theo đúng thẩm quyền quy định; tham gia Ban Chỉ đạo, Ban 

Tổ chức, Ban Giám khảo Hội thi. 

4. Trung tâm Văn hóa, Truyền thông và Thể thao huyện 

Tổ chức tuyên truyền về Hội thi; đăng tin, bài và hình ảnh lễ khai mạc, bế 

mạc và quá trình Hội thi cấp huyện. 

5. Phòng Tài chính - Kế hoạch 

Thẩm định và trình Ủy ban nhân dân huyện kinh phí tổ chức hội thi cấp 

huyện theo đúng quy định của pháp luật về ngân sách và quy định hiện hành của 

Nhà nước; tham gia Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức, Ban Giám khảo Hội thi. 
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6. Ủy ban nhân dân các xã cán bộ tham gia dự thi 

a) Đối với Ủy ban nhân dân các xã 

Tổ chức cử cán bộ tham gia hội thi đúng thành phần, thời gian theo kế 

hoạch; tiếp tục tuyên truyền pháp luật về Dân quân tự vệ và kết quả Hội thi. 

b) Đối với cán bộ tham gia dự thi 

 - Làm thủ tục, Hồ sơ dự thi;  

 - Tự tổ chức ôn luyện nội dung pháp luật về Dân quân tự vệ; 

- Khi tham gia Hội thi mang mặc trang phục được cấp theo quy định. Tự 

bảo đảm phương tiện đi và về khi tham gia Hội thi cấp huyện; 

- Tham gia dự thi bảo đảm đúng đủ thời gian quy định và thực hiện nghiêm 

điều lệ, quy chế do Ban Chỉ đạo đề ra. 

Trên đây là kế hoạch tổ chức thi tìm hiểu pháp luật về Dân quân tự vệ của 

Ủy ban nhân dân huyện Yên Sơn. Yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, cá 

nhân có liên quan tổ chức thực hiện./. 

 

Nơi nhận:                                                                   
- Ủy ban nhân dân tỉnh (b/c); 

- Bộ CHQS tỉnh (b/c);  

- Thường trực Huyện ủy (b/c); 

- Thường trực HĐND huyện (b/c); 

- Ban CHQS huyện (t/h);  

- Các cơ quan, đơn vị (t/h); 

- UBND các xã (t/h); 

- Lưu: VT, NC. 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Phạm Ninh Thái 
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