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KẾ HOẠCH 

Tổ chức Lễ mít tinh kỷ niệm 30 năm “Ngày Biên phòng toàn dân”; 

 60 năm Ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng (03/3/1959 - 03/3/2019)  
 

 

Thực hiện Chỉ thị số 25/CT-TU ngày 29/01/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh 

ủy; Kếhoạch số 397/KH-UBND ngày 06/12/2018 vềtổ chức Lễ mít tinh kỷ niệm 

30 năm “Ngày Biên phòng toàn dân”; 60 năm Ngày truyền thống Bộ đội Biên 

phòng (03/3/1959 - 03/3/2019), UBND huyện xây dựng Kế hoạch tổ chức Lễ mít 

tinh kỷ niệm30 năm “NgàyBiên phòng toàn dân”, 60 năm Ngày truyền thống Bộ 

đội Biên phòng(03/3/1959 - 03/3/2019)như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

Nhằm ôn lại truyền thống cách mạng hào hùng, vẻ vang của Bộ đội Biên 

phòng Việt Nam nói chung và Bộ đội Biên phòng Kỳ Khang nói riêng, đồng thời 

biểu dương những thành tích của Bộ đội Biên phòng Kỳ Khang trong suốt 60 năm 

xây dựng, chiến đấu và trưởng thành. 

Lễ kỷ niệm 30 năm “Ngày Biên phòng toàn dân”; 60 năm Ngày truyền thống 

Bộ đội Biên phòng (03/3/1959 - 03/3/2019) được tổ chức trang trọng, đảm bảo nội 

dung, ý nghĩa, thiết thực, tiết kiệm và hiệu quả. 

II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC 

1.Cấp xã biên giới, vùng biển (Kỳ Xuân, Kỳ Phú, Kỳ Khang) 

Thời gian, địa điểm tổ chức Lễ mít tinh do UBND các xã quyết định (trong 

tháng 02/2019). 

2. Cấp huyện: Tổ chức Lễ mít tinh do UBND huyện chủ trì. 

 Thời gian:01 buổi, vào cuối tháng 02/2019. 

 Địa điểm:Tại Nhà Văn hóa xã Kỳ Đồng. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Đồn Biên phòng Kỳ Khang 

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan chuẩn bị diễn văn, 

tham mưu giấy mời, chương trình, bài phát biểu của lãnh đạo huyện và các nội 

dung, điều kiện đảm bảo khác phục vụ Lễ mít tinh; 

- Phối hợp với phòng Văn hóa - Thông tin, Trung tâm Văn hóa - Truyền 

thông thực hiện tốt công tác tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng; 

chuẩn bị tốt Chương trình văn nghệ phục vụ Lễ mít tinh; 

- Phối hợp với Văn phòng HĐND - UBND huyện tham mưu giấy mời gửi 

các đại biểu dự Lễ mít tinh đúng thành phần, thời gian quy định; 



- Phối hợp với phòng Tài chính - Kế hoạch lập dự trù kinh phí báo cáo 

UBND huyện xem xét, quyết định; 

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan liên hệ, đón tiếp đại biểu; 

- Liên hệ gửi giấy mời, đưa đón đại biểu nguyên là cán bộ, chỉ huy Đồn Biên 

phòng Kỳ Khang qua các thời kỳ; các đồng chí trong câu lạc bộ Bộ đội Biên 

phòng; Mẹ Việt Nam Anh hùng trên địa bàn về dự Lễ mít tinh (nếu có). 

2. Văn phòng HĐND - UBND huyện 

Phối hợp với Đồn Biên phòng Kỳ Khang và các đơn vị có liên quan tham 

mưu giấy mời, bài phát biểu củaLãnh đạo UBND huyện và các văn bản chỉ đạo 

của UBND huyện về tổ chức lễ mít tinh. 

3. Phòng Tài chính - Kế hoạch 

Phối hợp với Đồn Biên phòng Kỳ Khang thẩm định dự toán kinh phí theo 

quy định, trình UBND huyện xem xét, quyết định. 

4. Phòng Văn hóa - Thông tin, Trung tâm Văn hóa - Truyền thông 

huyện: 

Tăng cường tuyên truyền, đưa tin các hoạt động liên quan kỷ niệm 30 năm 

“Ngày Biên phòng toàn dân”; 60 năm Ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng 

(03/3/1959 - 03/3/2019) trên các phương tiện truyền thông đại chúng; phối hợp 

Đồn Biên phòng Kỳ Khang chuẩn bị nội dung và xây dựngphóng sự tuyên truyền 

kỷ niệm 30 năm “Ngày Biên phòng toàn dân”; 60 năm Ngày truyền thống Bộ đội 

Biên phòng (03/3/1959 - 03/3/2019); và chuẩn bị chương trình văn nghệ phục vụ 

lễ mít tinh. 

5. Các xã biên giới, vùng biển (Kỳ Xuân, Kỳ Phú, Kỳ Khang) 

Căn cứ điều kiện thực tế của địa phương mình tổ chức Lễ mít tinh đảm bảo 

trang trọng, tiết kiệm, hiệu quả. 

Yêu cầu các phòng, ban, ngành cấp huyện, UBND xã và các đơn vị có liên 

quan triển khai thực hiện nghiêm túc các nội dung trên. Quá trình thực hiện, có 

vướng mắc, khó khăn phản ánh vể Đồn Biên phòng Kỳ Khang để được hướng 

dẫn, giải quyết; trường hợp vượt thẩm quyền Đồn Biên phòng Kỳ Khang tổng 

hợp, báo cáo UBND huyện và Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh xem xét, quyết 

định. 

Giao Đồn Biên phòng Kỳ Khang theo dõi, đôn đốc việc thực hiện Kế hoạch 

báo cáo UBND huyện theo quy định. 

Nơi nhân:      

- Văn phòng Tỉnh ủy;     

- Văn phòng Đoàn ĐBQH,HĐND và UBND tỉnh; 

- Bộ chỉ huy BĐBP tỉnh;  

- TT. Huyện ủy, TT HĐND huyện; 

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

- Các phòng, ban, ngành cấp huyện; 

- Trugn tâm Văn hóa - Truyền thông; 

- Đồn Biên phòng Kỳ Khang; 

- UBND các xã; 

- Lưu: VT, L30b./. 
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