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Số: 34/KH-UBND

Song An, ngày 15 tháng 7 năm 2019

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

KẾ HOẠCH
Phối hợp thực hiện công tác dân vận trên địa bàn xã năm 2019
Trên cơ sở Kế hoạch số 411/KH-CT, ngày 05/7/2019 của phòng Chính trị Sư đoàn
Bộ binh 2 về hành quân dã ngoại làm công tác dân vận, vận động quần chúng, Ủy ban
nhân dân xã xây dựng kế hoạch phối hợp thực hiện công tác dân vận trên địa bàn xã năm
2019
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích
- Lực lượng quân đội tham gia cùng các lực lượng tại địa phương giúp nhân dân
duy tu, sửa chữa một số công trình thủy lợi, giao thông, nhà ở, trường học… trên địa bàn
xã.
- Tăng cường tình đoàn kết, gắn bó quân với dân, qua đó góp phần củng cố khối
đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân vững chắc.
2. Yêu cầu
- Phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương, các tổ chức chính trị xã
hội và lực lượng quân đội để thực hiện có hiệu quả công tác dân vận. Tiếp tục đổi mới cơ
chế, nâng cao chất lượng hoạt động phối hợp, huy động các lực lượng tham gia, tăng
nguồn lực cho công tác dân vận.
- Giữ gìn mối quan hệ giữa lực lượng quân đội và nhân dân trên địa bàn, kịp thời
giải quyết các vấn đề nảy sinh, xây dựng đoàn kết quân dân trong quá trình làm công tác
dân vận, vận động quần chúng.
- Thể hiện được chủ trương “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân hưởng thụ” nên đòi
hỏi sự tham gia của người dân là cần thiết nhất.
II. NỘI DUNG THỰC HIỆN
1. Nội dung
Làm công tác dân vận, vận động quần chúng giúp nhân dân phát triển kinh tế, xóa
đói giảm nghèo, giúp nhân dân làm đường, chỉnh trang nhà cửa, dọn vệ sinh khu vực
công cộng, trường học… góp phần xây dựng nông thôn mới trên địa bàn xã.
2. Quân số, thời gian, địa điểm
2.1. Quân số
- Tổng quân số: 31 đồng chí (chỉ huy d: 01 đ/c; cPB2: 28 đ/c; phục vụ, quân y: 02
đ/c)
- Trú quân: tại các điểm trường Tiểu học Trần Phú.
2.2 Thời gian, địa điểm
Thời gian dân vận từ ngày 16/7 đến ngày 26/7/2019, cụ thể như sau:
- Ngày 16/7/2019 đến trú quân tại điểm trường Tiểu học Trần Phú khu vực 3 (làng
Pốt), ổn định nơi ở.

- Từ ngày 17/7 đến ngày 19/7/2019:
+ Giúp nhân dân làng Pốt đào hố rác, nhà vệ sinh, nạo vét kênh mương.
+ Giúp nhân dân nạo vét kênh mương hồ Hòn Cỏ.
+ Sửa chữa đường đi từ hồ Hòn Cỏ đi Đồi Sim (Hòn Bùi) và làm sạch mặt bằng vị
trí trồng sim.
- Từ ngày 20/7 đến ngày 23/7/2019 di chuyển và trú quân tại điểm trường Tiểu
học Trần Phú khu vực 2:
+ Giúp nhân dân làm đường bê tông xi măng đường từ nhà ông Nguyễn Thanh
Hay đi nhà ông Đặng Ngọc Mai (đường bên cạnh miếu Xà).
+ Giúp trường Tiểu học Trần Phú cải tạo khuôn viên (tại khu vực 2).
+ Giúp trường Mẫu giáo Hoa Mai cải tạo khuôn viên.
- Từ ngày 24/7 đến 25/7/2019 di chuyển và trú quân tại điểm trường Tiểu học Trần
Phú khu vực 3:
+ Giúp nhân dân làm đường bê tông xi măng đường nội đồng từ quốc lộ 19 đi khu
sản xuất phía sau UBND xã Song An.
+ Giúp trường Tiểu học Trần Phú cải tạo khuôn viên (tại khu vực 1).
* Ghi chú: Trong quá trình triển khai thực hiện sẽ thông báo thời gian từng công
trình cụ thể; nếu có thay đổi, phát sinh Ủy ban nhân dân xã sẽ có thông báo điều chỉnh.
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Ủy ban nhân dân xã
- Chịu trách nhiệm triển khai Kế hoạch đến từng thôn, làng và phối hợp các ban
ngành đoàn thể để cùng thực hiện. Việc cụ thể hóa các nội dung phối hợp phải thực chất,
phù hợp với đặc điểm, điều kiện thực tế địa phương.
- Phân công cán bộ, công chức trực tiếp theo dõi tình hình triển khai, tổ chức thực
hiện Kế hoạch này và điều hành triển khai có hiệu quả; chỉ đạo các thôn, làng tổ chức họp
dân, triển khai đến từng hộ gia đình, cá nhân được hưởng lợi từ công trình được biết,
tham gia cùng lực lượng quân đội.
- Liên hệ đơn vị quân đội phối hợp thực hiện.
- Tổ chức sơ kết, tổng kết để rút kinh nghiệm, bổ sung các nội dung phối hợp giữa
chính quyền địa phương và đơn vị quân đội ngày càng tốt hơn.
2. UB MTTQVN và các tổ chức đoàn thể xã
- Phối hợp cùng Ủy ban nhân dân xã, chỉ đạo Ban công tác MT, các chi hội ở thôn,
làng và toàn thể đoàn viên, hội viên thuộc chi hội mình quản lý tích cực tham gia, hưởng
ứng đạt hiệu quả.
- Thường xuyên trao đổi, nắm bắt tình hình việc thực hiện các nội dung phối hợp.
- Đề nghị Đoàn TNCS HCM xã phối hợp triển khai, có kế hoạch cụ thể, chỉ đạo
lực lượng đoàn viên tham gia cùng lực lượng quân đội và nhân dân trên địa bàn.
3. Đối với các thôn, làng
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- Tích cực tham gia, thông báo, vận động các hộ dân liên quan tham gia thực hiện
Kế hoạch tại các vị trí triển khai.
- Kịp thời nắm bắt tình hình trong nhân dân và dư luận xã hội; thực hiện tốt việc
thông tin, báo cáo.
4. Đối với đơn vị quân đội
Tham gia xây dựng cơ sở chính trị, giúp nhân dân phát triển kinh tế, văn hóa - xã
hội. Hỗ trợ nhân công và chỉ đạo lực lượng quân đội thực hiện tốt các nội dung phối hợp.
5. Đề nghị Tổ hợp tác dùng nước tại công trình thủy lợi hồ Hòn Cỏ thông báo cho
các hộ dân có hưởng lợi từ công trình hồ Hòn Cỏ tham gia đầy đủ.
6. Ban Chỉ huy Quân sự xã
Có kế hoạch huy động lực lượng dân quân tham gia làm công tác dân vận cùng
đơn vị quân đội và nhân dân trên địa bàn.
7. Đối với các trường học
- Tạo điều kiện thuận lợi cho đơn vị làm công tác dân vận, chỉ đạo giáo viên, nhân
viên nhà trường tham gia.
- Riêng trường Tiểu học Trần Phú bố trí nơi ở, sinh hoạt khi đơn vị đến trú quân.
Trên đây là Kế hoạch của Ủy ban nhân dân xã Song An về phối hợp thực hiện
công tác dân vận trên địa bàn./.
Nơi nhận:
- TT Đảng ủy xã;
- TT HĐND xã;
- UB MTTQVN và các tổ chức đoàn thể xã;
- Chi bộ các thôn, làng;
- Các trường học;
- Trưởng các thôn, làng;
- Tiểu đoàn cối 100, SĐBB2;
- BCH Quân sự xã;
- THT dùng nước hồ Hòn Cỏ;
- Lưu VT.
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