
 

 
ỦY BAN NHÂN DÂN                      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

      XÃ NINH THỌ                                         Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
        

  Số:     /KH-UBND                           Ninh Thọ, ngày 06 tháng 12 năm 2021 

 

KẾ HOẠCH  

Tổ chức các hoạt động nhân kỷ niệm 75 năm ngày toàn quốc kháng chiến 

(19/12/1946- 19/12/2021), 77 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt 

Nam (22/12/1944 – 22/12/2021) và 32 năm Ngày hội Quốc phòng tòan dân 

(22/12/1989 – 22/12/2021)  

 

 Căn cứ Công văn số 4962/UBND ngày 22 tháng 11 năm 2021 của UBND 

thị xã Ninh Hòa về việc hoạt động kỷ niệm 75 năm ngày toàn quốc kháng chiến 

(19/12/1946- 19/12/2021), 77 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt 

(22/12/1944 – 22/12/2021) và 31 năm Ngày hội Quốc phòng tòan dân  (22/12/1989 

– 22/12/2021); 

 Được sự đồng ý của Đảng ủy xã Ninh Thọ. Nay UBND xã xay dựng kế 

hoạch tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm 75 năm ngày toàn quốc kháng 

chiến (19/12/1946- 19/12/2021), 77 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt 

(22/12/1944 – 22/12/2021) và 32 năm Ngày hội Quốc phòng tòan dân  (22/12/1989 

– 22/12/2021) như sau: 

 I. MỤC ĐÍCH – YÊU CẦU 

 - Chào mừng kỷ niệm 75 năm ngày toàn quốc kháng chiến (19/12/1946- 

19/12/2021), 77 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt (22/12/1944 – 

22/12/2021) và 32 năm Ngày hội Quốc phòng tòan dân  (22/12/1989 – 22/12/2021) 

là dịp để chúng ta ôn lại lịch sử vẻ vang của dân tộc và những chiến công oanh liệt 

của quân và dân ta; khơi dậy niềm tự hào dân tộc, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, 

ý chí tự lực, tự cường vượt qua mọi khó khăn, thử thách; ra sức xây dựng nền quốc 

phòng toàn dân vững mạnh, xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam cách mạng, 

chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, là lực lượng chính trị tin cậy, đội quân 

chiến đấu trung thành của Đảng, Nhà nước và nhân dân, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ 

trong thời kỳ mới của cách mạng, góp phần xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng 

thành công chủ nghĩa xã hội và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ 

nghĩa. 

 II. NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG KỶ NIỆM 

 1. Hoạt động tuyên truyền giáo dục 

 - Tuyên truyền sâu rộng trong nhân dân trên các phương tiện thông tin đại 

chúng về kỷ niệm 75 năm ngày toàn quốc kháng chiến (19/12/1946- 19/12/2021), 

77 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt (22/12/1944 – 22/12/2021) và 32 

năm Ngày hội Quốc phòng tòan dân  (22/12/1989 – 22/12/2021). 

 2. Hoạt động thi đua khen thưởng
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 - Đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước trong lực lượng vũ trang xã lập 

thành tích chào mừng kỷ niệm 75 năm ngày toàn quốc kháng chiến (19/12/1946- 

19/12/2021), 77 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt (22/12/1944 – 

22/12/2021) và 32 năm Ngày hội Quốc phòng tòan dân  (22/12/1989 – 

22/12/2021), gắn với thực hiện thắng lợi chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế 

xã hội, quốc phòng an ninh. 

 3. Hoạt động chính sách, dân vận, đền ơn đáp nghĩa 

 - Tổ chức thăm hỏi, động viên các gia đình chính sách trên địa bàn xã. 

 - Đẩy mạnh các hoạt động giúp dân phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên 

tai, tìm kiếm cứu nạn, phòng chống dịch Covid- 19 trên địa bàn xã. 

 - Tổ chức viếng nhà bia tưởng niệm Liệt sĩ xã Ninh Thọ (Thời gian 7h00 

phút ngày 18/12/2021 tổ chức viếng nhà bia tưởng niệm liệt sĩ xã). 

 4. Tổ chức gặp mặt 

 - Tổ chức gặp mặt cán bộ Ban CHQS xã qua các thời kỳ công tác đã nghỉ 

hưu, nghỉ công tác; sĩ quan dự bị; và lực lượng dân quân thường trực trên địa bàn 

xã. 

 - 08 thôn trên địa bàn xã tổ chức gặp mặt quân nhân tại thôn. 

 V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

 1. Ban CHQS xã 

 - Tham mưu cho Đảng ủy, UBND xã phối hợp cùng Ban tuyên giáo đảng 

ủy, Đài truyền thanh xã tuyên truyền trên các hệ thống phương tiện thông tin đại 

chúng về về kỷ niệm 75 năm ngày toàn quốc kháng chiến (19/12/1946- 

19/12/2021), 77 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt (22/12/1944 – 

22/12/2021) và 32 năm Ngày hội Quốc phòng tòan dân  (22/12/1989 – 

22/12/2021). 

 - Tham mưu cho Đảng ủy, UBND xã đặt vòng hoa viếng Nhà bia tưởng 

niệm liệt sĩ xã, tổ chức gặp mặt cán bộ Ban CHQS xã qua các thời kỳ công tác đã 

nghỉ hưu, nghỉ công tác. 

 2. Văn hóa thôn tin và đài truyền thanh xã 

 - Phối hợp với Ban tuyên giáo Đảng ủy chuẩn bị nội dung tuyên truyền về 

kỷ niệm 75 năm ngày toàn quốc kháng chiến (19/12/1946- 19/12/2021), 77 năm 

ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt (22/12/1944 – 22/12/2021) và 32 năm 

Ngày hội Quốc phòng tòan dân  (22/12/1989 – 22/12/2021). 

 3. Tài chính xã 

 - Phối hợp cùng Ban CHQS, Văn hóa thông tin xã chuẩn bị kinh phí để tổ 

chức lễ kỷ niệm 75 năm ngày toàn quốc kháng chiến (19/12/1946- 19/12/2021), 77 

năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt (22/12/1944 – 22/12/2021) và 32 năm 

Ngày hội Quốc phòng tòan dân  (22/12/1989 – 22/12/2021).   
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 4. Các ban ngành,đoàn thể của xã 

 - Cử cán bộ tham gia viếng nhà bia theo kế hoạch. 

 Trên đây là kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 75 năm ngày toàn quốc 

kháng chiến (19/12/1946- 19/12/2021), 77 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân 

Việt (22/12/1944 – 22/12/2021) và 32 năm Ngày hội Quốc phòng tòan dân  

(22/12/1989 – 22/12/2021) của UBND xã Ninh Thọ./. 

Nơi nhận:         TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

-  Đảng ủy xã;             CHỦ TỊCH 
- HĐND xã; 

- 03 Trường trên địa bàn xã; 

- Các ban ngành, đoàn thể của xã; 

- Ban CHQS xã; 

- Lưu: VT;QS.  

          Võ Khánh Đăng 
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