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KẾ HOẠCH 

Chỉ đạo tham gia Hội thi Khẩu đội SMPK12,7 kiêm nhiệm  

và Trung đội SMPK 12,7 của DQTV huyện, thành phố năm 2020 

 

  

Căn cứ Chỉ thị số 453/CT-BCH ngày 16/3/2020 của Chỉ huy trưởng Bộ 

CHQS tỉnh Lạng Sơn; Kế hoạch số 485/KH-BCH ngày 19/3/2020 của Bộ Chỉ huy 

Quân sự tỉnh Lạng Sơn về Tổ chức Hội thi bắn đạn thật Khẩu đội SMPK12,7 kiêm 

nhiệm và Trung đội SMPK12,7 của DQTV huyện, thành phố năm 2020; 

Để chỉ đạo các cơ quan, đơn vị làm tốt công tác chuẩn bị luyện tập, tham gia 

hội thi đạt kết quả cao; Ủy ban nhân dân huyện Lộc Bình ban hành Kế hoạch chỉ 

đạo tham gia Hội thi như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

Nhằm chỉ đạo Ban Chỉ huy Quân sự huyện, các cơ quan, đơn vị liên quan 

phối hợp làm tốt công tác chuẩn bị mọi mặt, tổ chức thành lập đội tuyển, luyện tập 

và tham gia hội thi đạt kết quả cao nhất, bảo đảm an toàn tuyệt đối. 

Thông qua hội thi, đánh giá kết quả huấn luyện, khả năng sẵn sàng chiến đấu 

(SSCĐ) và trình độ tổ chức chỉ huy, hiệp đồng Khẩu đội SMPK12,7 kiêm nhiệm, 

Trung đội SMPK12,7 của DQTV; kịp thời rút kinh nghiệm để chỉ đạo, chỉ huy, tổ 

chức huấn luyện Phòng không đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ SSCĐ trong tình hình mới. 

2. Yêu cầu 

Các cơ quan, đơn vị quán triệt sâu sắc Chỉ thị, Kế hoạch của Bộ CHQS tỉnh; 

Kế hoạch của UBND huyện về Hội thi bắn đạn thật Khẩu đội SMPK12,7 kiêm 

nhiệm và Trung đội SMPK12,7 của DQTV. 

Làm tốt công tác chuẩn bị, chủ động huấn luyện các lực lượng tham gia hội 

thi bắn đạn thật đạt kết quả cao. 

Trong quá trình huấn luyện, tham gia hội thi chấp hành nghiêm kỷ luật 

Quân đội, pháp luật của Nhà nước, quy định bắn đạn thật và Quy chế hội thi, bảo 

đảm an toàn tuyệt đối. 

II. NỘI DUNG HỘI THI 

Bắn đạn thật SMPK12,7 bài 1a (theo Quy chế, hướng dẫn của Bộ CHQS 

tỉnh). 
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III. LỰC LƯỢNG THAM GIA 

1. Chỉ huy Ban CHQS huyện. 

2. Lực lượng Phòng không kiêm nhiệm: 01 khẩu đội, quân số 10 đồng chí, 

Ban CHQS huyện. 

3. Trung đội SMPK12,7 DQTV huyện: 23 đồng chí (do Ban CHQS huyện 

triệu tập). 

IV. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM 

1. Thời gian 

- Thời gian triệu tập thành phần, xây dựng kế hoạch và tổ chức luyện tập từ 

ngày 01/7/2020 đến ngày 24/7/2020. 

- Thời gian tham gia hội thi: Từ ngày 26/7 đến ngày 30/7/2020. 

2. Địa điểm 

- Huấn luyện, luyện tập: Tại Ban CHQS huyện. 

- Hội thao: Tại Thao trường bắn Bộ CHQS tỉnh, xã Đông Quan, huyện Lộc 

Bình, tỉnh Lạng Sơn. 

V. CÔNG TÁC BẢO ĐẢM  

1. Bảo đảm cơ sở vật chất hậu cần, xăng dầu: Do Ban CHQS huyện bảo 

đảm cho huấn luyện và tham gia hội thi. 

2. Bảo đảm kinh phí: Sử dụng ngân sách quốc phòng năm 2020. Giao Ban 

Chỉ huy Quân sự huyện phối hợp với phòng Tài chính - Kế hoạch lập dự toán kinh 

phí bảo đảm cho hội thi, trình Ủy ban nhân dân huyện xem xét, quyết định.  

VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Ban Chỉ huy Quân sự huyện 

Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan, xây dựng kế hoạch, 

triệu tập thành phần, tổ chức luyện tập và tham gia hội thi theo kế hoạch. 

Chuẩn bị cơ sở vật chất bảo đảm ăn, ở, cơ động cho lực lượng của đơn vị 

tham gia hội thi. Bảo đảm tiêu chuẩn, chế độ chính sách cho lực lượng DQTV 

tham gia hội thi theo quy định của pháp luật hiện hành.  

Hiệp đồng chặt chẽ với Ủy ban nhân dân xã Đông Quan, thông báo thao 

trường tổ chức bắn đạn thật, bảo đảm an ninh, trật tự trong thời gian diễn ra hội 

thi. 

2. Phòng Tài chính - Kế hoạch 

Phối hợp với Ban Chỉ huy Quân sự huyện thẩm định dự toán kinh phí bảo 

đảm cho hội thi, trình Ủy ban nhân dân huyện xem xét, quyết định. 

3. Công an huyện 

Chỉ đạo lực lượng bảo đảm an ninh, trật tự trong thời gian hội thi của Bộ 

Chỉ huy Quân sự tỉnh. 
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4. Ủy ban nhân dân thị trấn Lộc Bình 

Chỉ đạo Ban Chỉ huy Quân sự thị trấn rà soát, kiện toàn Trung đội 

SMPK12,7 DQTV huyện; thông báo, triệu tập và bàn giao quân số cho Ban Chỉ huy 

Quân sự huyện theo kế hoạch, thời gian quy định. Bảo đảm trang phục cho lực 

lượng DQTV tham hội thi. 

5. Ủy ban nhân dân xã Đông Quan 

Tăng cường công tác tuyên truyền cho nhân dân trên địa bàn tạo điều kiện 

thuận lợi và bảo đảm an ninh, trật tự cho hội thi của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. 

Thông báo cho nhân dân về tổ chức bắn đạn thật tại thao trường để bảo đảm an 

toàn. 

Nhận được Kế hoạch này, các cơ quan, đơn vị quán triệt, tổ chức triển khai 

thực hiện nghiêm túc./. 

 

Nơi nhận:                                                                                     
- Bộ CHQS tỉnh; 

- TT Huyện ủy;         

- TT HĐND huyện; 

- CT, PCT UBND huyện; 

- Ban Chỉ huy Quân sự huyện; 

- Công an huyện; 

- Phòng Tài chính - Kế hoạch; 

- UBND thị trấn Lộc Bình; 

- UBND xã Đông Quan;                                                     

- C, PCVP HĐND và UBND huyện;                                                       
- Lưu: VT, BCHQS (17b).                                   

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Đặng Ân 
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