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KẾ  HOẠCH 

Tổ chức Đoàn đại biểu đi thăm, động viên Bộ đội và Nhân dân 

trên quần đảo Trường Sa, Nhà giàn DK1 năm 2021 

 

Thực hiện Công văn số 3675/CT-TH ngày 24/3/2021 của Bộ Tư lệnh Hải 

quân về việc tổ chức Đoàn đại biểu đi Trường Sa, Nhà giàn DK1 năm 2021; 

được sự đồng ý của Thường trực Tỉnh ủy, UBND tỉnh Lạng Sơn xây dựng Kế 

hoạch tổ chức Đoàn đại biểu đi thăm như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU   

1. Mục đích 

- Nhằm tiếp tục tuyên truyền sâu rộng, nâng cao nhận thức về Chiến lược 

biển, đảo của Đảng và Nhà nước ta, nhất là chủ quyền đối với 02 quần đảo Hoàng 

Sa và Trường Sa trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ 

nghĩa; tăng cường mối quan hệ gắn bó, đoàn kết với Quân chủng Hải quân, thể hiện 

tinh thần trách nhiệm, sự quan tâm, động viên tới cán bộ, chiến sĩ, Nhân dân đang 

công tác và sinh sống trên quần đảo Trường Sa và nhà giàn DK1, góp phần bảo vệ 

vững chắc chủ quyền vùng biển, đảo, thềm lục địa thiêng liêng của Tổ quốc. 

- Nắm tình hình thực tế, đề xuất các giải pháp mang tính đột phá, góp phần 

nâng cao năng lực quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc.  

- Tìm hiểu thêm về cuộc sống còn nhiều khó khăn, vất vả của quân và dân 

trên các đảo và nhà giàn DK1. Qua đó mỗi cá nhân tham gia Đoàn sau khi trở về 

cơ quan, đơn vị, địa phương sẽ làm tốt công tác lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai tổ 

chức thực hiện tốt nhiệm vụ tuyên truyền về chủ quyền biển đảo, thềm lục địa 

thiêng liêng của Tổ quốc.. 

2. Yêu cầu 

Tổ chức Đoàn đi thăm bảo đảm chặt chẽ, chu đáo, an toàn, thực hiện 

nghiêm túc các quy định của Đảng, Nhà nước, Bộ Quốc phòng và Quân chủng 

Hải quân. Tạo không khí đoàn kết, cởi mở, chân tình, gắn bó giữa địa phương 

với các cán bộ, chiến sĩ và Nhân dân trên quần đảo Trường Sa và nhà giàn DK1. 

II. NỘI DUNG  

1. Hoạt động tuyên truyền, giáo dục 

- Cấp uỷ, chính quyền địa phương, các ban, ngành, đoàn thể, các cơ quan, 

đơn vị tổ chức tốt các hoạt động tuyên truyền về chủ quyền biển đảo, thềm lục 

địa thiêng liêng của Tổ quốc.. 
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- Chuẩn bị các tiết mục giao lưu văn hóa, văn nghệ với cán bộ, chiến sĩ 

và Nhân dân trên quần đảo Trường Sa và Nhà giàn DK1. 

2. Tổ chức các hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa”  

- Tổ chức thăm hỏi, tặng quà cho cán bộ, chiến sĩ, Nhân dân đang công tác 

và sinh sống trên quần đảo Trường Sa và nhà giàn DK1. 

- Huy động các cơ quan, đơn vị và các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh có 

những hoạt động ủng hộ về vật chất, tinh thần thiết thực và ý nghĩa. 

3. Thành phần Đoàn đại biểu: 15 đồng chí (có danh sách kèm theo). 

4. Thời gian, địa điểm 

- Thời gian chuyến đi: 10 ngày, từ ngày 12/4 - 21/4/2021 (chưa tính thời 

gian đi và về).  

- Địa điểm đến thăm: Theo Chương trình của Bộ Tư lệnh Hải quân. 

III. CÔNG TÁC BẢO ĐẢM 

1. Thành viên Đoàn phải có sức khỏe tốt, không đi Trường Sa khi mắc các 

bệnh mãn tính, suy thận, huyết áp cao... Chuẩn bị đồ dùng sinh hoạt cá nhân gọn 

nhẹ, đủ để dùng trong thời gian công tác; không đưa các vật dụng, đồ dùng, chất 

lỏng dễ gây cháy nổ lên tàu. Trên huyện đảo Trường Sa, mạng di động chỉ dùng 

được sóng Viettel. 

2. Bảo đảm cơ động 

- Từ Lạng Sơn đi Sân bay Nội Bài: 

+ Lãnh đạo UBND tỉnh đi xe riêng, Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh 

tháp tùng.  

+ Thành phần còn lại của Đoàn đi 01 xe chung (Do Văn phòng UBND 

tỉnh bố trí). 

- Từ sân bay Nội Bài đi sân bay Cam Ranh: Đi máy bay. 

- Từ sân bay Cam Ranh đi Cảng Cam Ranh: Đi xe ô tô (hợp đồng 

trước với Bộ Tư lệnh Hải quân). 

3. Bảo đảm kinh phí 

Kinh phí tổ chức Đoàn đại biểu đi thăm, động viên, tăṇg quà Bộ đội và 

Nhân dân trên quần đảo Trường Sa, Nhà giàn DK1 năm 2021 trích từ nguồn ngân 

sách tỉnh giao bổ sung cho Văn phòng UBND tỉnh và các nguồn xa ̃hôị hóa khác. 

4. Bảo đảm ăn, nghỉ 

Thành viên Đoàn tự bảo đảm đầy đủ giấy tờ tùy thân và đồ dùng sinh hoạt cá 

nhân. Đoàn sẽ đảm bảo ăn, uống cho tất cả thành viên đến trước khi lên tàu biển và 

ngược lại. 

IV. PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ 

1. Văn phòng UBND tỉnh 
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- Chủ trì, phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và các cơ quan liên quan xây 

dựng kế hoạch, chương trình chi tiết cho chuyến công tác; 

- Là cơ quan đầu mối chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, đơn vị có liên 

quan triển khai thực hiện đúng Kế hoạch này; 

 - Lập dự toán kinh phí tổ chức đoàn đại biểu đi thăm, động viên bộ đội và 

Nhân dân trên quần đảo Trường Sa, nhà giàn DK1 năm 2021, gửi Sở Tài chính 

thẩm định, trình UBND tỉnh xem xét, quyết định; 

- Liên hệ mua vé máy bay và đảm bảo công tác hậu cần cho Đoàn; 

- Phối hợp với Bộ Tư lệnh Hải quân đảm bảo tốt các nội dung cho chuyến 

công tác. 

2. Sở Tài chính 

Thẩm định dự toán kinh phí do Văn phòng UBND tỉnh xây dựng để trình 

UBND tỉnh xem xét, phê duyệt. Phối hợp kiểm tra, giám sát việc quản lý và sử 

dụng kinh phí đảm bảo đúng quy định. 

3. Báo Lạng Sơn, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh 

Tập trung tuyên truyền về các hoạt động của Đoàn đại biểu và tuyên 

truyền sâu rộng về chủ quyền biển đảo, thềm lục địa thiêng liêng của Tổ quốc. 

4. Đề nghị Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ  

Phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan liên quan tổ 

chức tuyên truyền, giáo dục sâu rộng trong cán bộ, đảng viên, quần chúng nhân 

dân về chủ quyền biển đảo, thềm lục địa thiêng liêng của Tổ quốc. 

5. Các sở, ban, ngành, đoàn thể, các huyện và các đơn vị có thành viên 

trong Đoàn đại biểu 

 Căn cứ chức năng, nhiệm vụ tổ chức các hoạt động thiết thực đẩy mạnh 

tuyên truyền về biển đảo, ủng hộ vật chất và tinh thần cho cán bộ, chiến sĩ và 

Nhân dân trên đảo, nhà giàn DK1 phù hợp với điều kiện của đơn vị./.  
 

 

 
 

 

Nơi nhận: 
- Bộ Tư lệnh Hải quân; 

- Thường trực Tỉnh uỷ (b/c); 

- Thường trực HĐND tỉnh;  

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Các cơ quan thành viên Đoàn Công tác; 

- C,PVP UBND tỉnh, 

  các Phòng: THNC, KGVX, KT, TH-CB; 

- Lưu: VT, (NTT). 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 
 

Lương Trọng Quỳnh 
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