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KẾ HOẠCH 

Tổ chức Chương trình “Học kỳ trong Quân đội” và  

“Học làm chiến sỹ Công an” năm 2022 

------------------ 

 

Căn cứ Kế hoạch số 1578/KH-UBND ngày 17/4/2022 của UBND tỉnh về 

kế hoạch tổng thể thích ứng với tình hình dịch Covid-19, bảo đảm tổ chức dạy 

và học an toàn, chất lượng trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận. 

Thực hiện Quyết định số 475/QĐ-UBND ngày 28/3/2018 của Chủ tịch 

Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Đề án Chương trình “Học kỳ trong 

Quân đội” và “Học làm chiến sỹ Công an” giai đoạn 2018 - 2022; Ủy ban nhân 

dân tỉnh ban hành Kế hoạch tổ chức chương trình “Học kỳ trong Quân đội” và 

“Học làm chiến sỹ Công an” năm 2022, cụ thể như sau: 

 I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong 

cách Hồ Chí Minh trong học sinh; triển khai thực hiện hiệu quả Chương trình 

“Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống và khơi dậy khát 

vọng cống hiến cho thanh niên, thiếu niên và nhi đồng giai đoạn 2021 - 2030”; 

giáo dục lòng yêu quê hương, đất nước, tinh thần tự hào dân tộc, nâng cao trách 

nhiệm của thế hệ trẻ đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam; 

tự hào truyền thống vẻ vang của lực lượng Công an Nhân dân Việt Nam, Quân 

đội Nhân dân Việt Nam, hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ. 

2. Tạo sân chơi trải nghiệm thực tế, lành mạnh và bổ ích cho học sinh 

trong dịp nghỉ hè; tạo cơ hội để học sinh toàn tỉnh kết bạn, giao lưu, cùng nhau 

tôi luyện và trưởng thành; tạo môi trường rèn luyện kỹ năng sống, rèn luyện thể 

lực, trí lực mạnh mẽ, xây dựng tinh thần kỷ luật, tự lập, rèn luyện ý chí, tinh 

thần vượt khó và định hướng nhân cách, lối sống cho thanh thiếu niên nhằm 

giúp các em biết tự chăm sóc bản thân, tự tin, bản lĩnh trong các môi trường, 

hoàn cảnh khác biệt; sống có trách nhiệm với bản thân, gia đình và xã hội.  

3. Góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục quốc phòng, 

an ninh trong đối tượng đoàn viên, thanh thiếu niên tỉnh nhà. 

 4. Các nội dung của Chương trình phải được chuẩn bị chu đáo, phối hợp 

chặt chẽ, thiết thực, tiết kiệm, an toàn và hiệu quả. Hoạt động đảm bảo quy định 

công tác phòng chống dịch covid-19 của tỉnh. 
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 II. NỘI DUNG 

A. Chương trình “Học kỳ trong Quân đội” 

1. Chủ đề: “Tôi rèn để trưởng thành – Tự hào Người chiến sỹ” 

2. Đối tượng, số lượng:  

 2.1. Đối tượng: Tất cả học sinh từ lớp 7 đến lớp 11 đang học tập tại các 

trường Trung học cơ sở, Trung học phổ thông, Trung tâm Giáo dục thường 

xuyên trong toàn tỉnh; có sức khỏe tốt, không mắc các chứng bệnh về tim mạch, 

thần kinh, không hút thuốc lá, tiêm đủ liều vắc xin theo quy định (theo quy định 

hiện nay là 02 liều)... Tự nguyện tham gia Chương trình và có cam kết của 

người phụ trách học viên (Theo mẫu Ban tổ chức hướng dẫn). 

2.2. Số lượng: Gồm 2 lớp, mỗi lớp từ 60 đến 100 học viên (nếu vượt quá 

số lượng thì ưu tiên cho học viên có hồ sơ đăng ký sớm). 

 - Lớp thứ nhất: Dành cho học sinh khối Trung học cơ sở. 

 - Lớp thứ hai: Dành cho học sinh Trung học phổ thông. 

 3. Thời gian, địa điểm: 

 3.1. Thời gian: 10 ngày/lớp. Cụ thể:  

- Lớp thứ nhất dự kiến: Từ ngày 09/7/2022 đến ngày 18/7/2022. 

- Lớp thứ hai dự kiến: Từ ngày 23/7/2022 đến ngày 01/8/2022. 

 3.2. Địa điểm tập trung: 

 - Nơi học tập và huấn luyện: Khu B - Trung đoàn Bộ binh 896. 

 - Địa điểm hành quân dã ngoại: do Ban Tổ chức Chương trình bố trí. 

 4. Nội dung chương trình: 

4.1. Học tập chính trị: 01 ngày. 

- Tuyên truyền về biển đảo quê hương trong thời kỳ mới. 

- Giáo dục truyền thống Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng; 10 lời 

thề, 12 điều kỷ luật của Quân đội. 

- Phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ trong thời kỳ mới. 

4.2. Huấn luyện quân sự: 06 ngày. 

- Giới thiệu về thủ tục nhập ngũ, biên chế vào đơn vị quân đội. 

- Điều lệnh quản lý bộ đội và điều lệnh đội ngũ. 

- Kỹ thuật chiến đấu bộ binh; chiến thuật bộ binh. 

- Giới thiệu tính năng, cấu tạo của súng AK, CKC và cách tháo lắp thông 

thường. 
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- Huấn luyện thể lực: thể dục buổi sáng và võ thể dục; kết hợp vận động 

thể lực theo mô hình vượt chướng ngại vật, các phương pháp băng bó, cứu 

thương, tải thương trên chiến trường. 

4.3. Huấn luyện kỹ năng: 03 ngày. 

- Giới thiệu, hướng dẫn thực hiện gấp chăn màn, để giày, dép, phơi khăn 

mặt đúng quy định trật tự nội vụ. 

- Tăng gia sản xuất: Thực hiện vườn cây Học kỳ quân đội. 

- Kỹ năng nấu ăn, đi rừng, đào bếp Hoàng cầm, dựng lều trại, mắc tăng 

võng. 

- Kỹ năng trò chơi lớn kết hợp (tìm, xác định phương hướng, cứu 

thương…). 

- Kỹ năng sinh hoạt tập thể, văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, Team 

buiding (xây dựng đội nhóm); kỹ năng bơi lội, phòng chống đuối nước. 

- Kỹ năng thuyết trình trong sinh hoạt chuyên đề, sinh hoạt nhóm về chủ 

đề: Anh Bộ đội cụ Hồ; Hoàng Sa, Trường Sa; chủ quyền biển, đảo; hành trình dã 

ngoại, lửa trại. 

- Kỹ năng thực hành xã hội: làm quen mô hình công tác dân vận của quân 

đội; “Học làm người lớn”, “Bữa cơm gia đình”; “sinh nhật chiến sỹ”, chương 

trình cảm xúc “tình cha nghĩa mẹ”; tham gia các hoạt động xã hội, tình nguyện, 

bảo vệ môi trường. 

- Kỹ năng viết thư cho gia đình, người thân và bạn bè. 

Ghi chú: Nội dung chương trình có thể điều chỉnh theo sự thống nhất của 

Ban Tổ chức. 

 5. Kinh phí: 

5.1. Kinh phí chi cho công tác tổ chức và khen thưởng của chương trình 

“Học kỳ trong Quân đội” từ nguồn xã hội hóa, trong phạm vi dự toán đã được 

giao năm 2022 cho Tỉnh đoàn và ngân sách tỉnh hỗ trợ theo khả năng cân đối 

ngân sách địa phương. 

5.2. Kinh phí đóng góp của học viên:  

- Kinh phí tiền ăn trong 10 ngày: 650.000 đ/học viên. 

- Kinh phí mua trang phục: Giao Ban Tổ chức Chương trình khảo sát, báo 

giá đến học viên đảm bảo công khai, minh bạch (dự kiến mỗi học viên gồm: 01 

áo thun Chương trình và 01 bộ trang phục K03 (quần áo, dây thắt lưng). 

Lưu ý: Học viên được sử dụng trang phục sau khi kết thúc Chương trình.  

B. Chương trình “Học làm chiến sỹ Công an” 

1. Chủ đề “Khát vọng cống hiến – Tiến đến ước mơ”.  



4 

 

 

 

2. Đối tượng, số lượng: 

 a) Đối tượng: Là học sinh cấp Trung học cơ sở trong toàn tỉnh có sức 

khỏe tốt, không mắc các chứng bệnh về tim mạch, thần kinh, không hút thuốc lá, 

tiêm đủ liều vắc xin theo quy định (theo quy định hiện nay là 02 liều)... Tự 

nguyện tham gia Chương trình và có cam kết của người phụ trách học viên 

(Theo mẫu Ban tổ chức hướng dẫn). 

b) Số lượng: 50-70 học viên (nếu vượt quá số lượng thì ưu tiên cho học 

viên có hồ sơ đăng ký sớm). 

3. Thời gian, địa điểm: 

 a) Thời gian (dự kiến): Diễn ra trong 07 ngày, từ ngày 31/7/2022 đến 

ngày 06/8/2022 

 b) Địa điểm tập trung: 

- Nơi học tập, huấn luyện: Tại Trung tâm huấn luyện và bồi dưỡng nghiệp 

vụ Công an tỉnh. 

 - Địa điểm hành quân, dã ngoại: do Ban Tổ chức Chương trình bố trí. 

4. Nội dung chương trình: 

4.1 Giáo dục kiến thức, rèn luyện tác phong, bản lĩnh, kỷ luật lao động: 40 % 

nội dung chương trình. 

- Giáo dục về truyền thống của dân tộc Việt Nam, Đoàn TNCS Hồ Chí 

Minh, Đội TNTP Hồ Chí Minh, của lực lượng Công an Việt Nam, 6 điều Bác 

Hồ dạy Công an Nhân dân Việt Nam, tình yêu thương gia đình, ông, bà, cha, 

mẹ…; 

- Tìm hiểu các quy định của pháp luật, Luật Trẻ em, pháp luật về an toàn 

giao thông, phòng cháy, chữa cháy…, những kiến thức giúp các em tự bảo vệ 

khi bị xâm hại;  

- Thực hành các nội dung cơ bản của điều lệnh nội vụ, điều lệnh đội ngũ 

Công an nhân dân; tập luyện các động tác võ thuật cơ bản của Công an Nhân 

dân Việt Nam. 

4.2. Huấn luyện kỹ năng xã hội: 40% nội dung chương trình. 

- Tập huấn kỹ năng phòng, chống tai nạn thương tích, xâm hại trẻ em; 

trang bị kỹ năng nhằm thúc đẩy quyền tham gia của trẻ em vào các vấn đề liên quan đến 

trẻ em; bồi dưỡng kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng nói và thể hiện bản thân … 

phù hợp đối tượng, đặc điểm tâm sinh lý lứa tuổi đối với học sinh khối THCS.  

- Tổ chức các hoạt động giao lưu văn hóa nghệ thuật, lửa trại; trang bị kỹ 

năng ứng xử, giao tiếp, sinh hoạt nhóm, làm việc tập thể, phát hiện và đối phó 

với các tình huống nguy hiểm; phát triển kỹ năng sở trường, khám phá và hoàn 

thiện bản thân, phát triển tư duy, tọa đàm về văn hóa ứng xử, tình bạn, tình yêu, 

trách nhiệm bản thân đối với gia đình, xã hội. 
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4.3. Các hoạt động bổ trợ khác: 20 % nội dung chương trình. 

- Giới thiệu, tham quan danh lam thắng cảnh hoặc gặp gỡ, giao lưu với 

khách mời, nhân chứng lịch sử, viết nhật ký, viết thư cho gia đình. 

- Tổ chức các buổi sinh hoạt tập thể, chia sẻ bản thân; tham gia các hoạt 

động xã hội cộng đồng, thiện nguyện… 

Ghi chú: Nội dung chương trình có thể điều chỉnh theo sự thống nhất của 

Ban Tổ chức. 

5. Kinh phí: 

5.1. Kinh phí chi cho công tác tổ chức và khen thưởng của chương trình 

“Học làm chiến sỹ Công an” từ nguồn xã hội hóa, trong phạm vi dự toán đã 

được giao năm 2022 cho Tỉnh đoàn và ngân sách tỉnh hỗ trợ theo khả năng cân 

đối ngân sách địa phương.  

5.2. Kinh phí đóng góp của học viên:  

- Kinh phí tiền ăn trong 07 ngày: 434.000 đồng/học viên. 

- Kinh phí mua trang phục: Giao Ban Tổ chức Chương trình khảo sát, báo 

giá đến học viên đảm bảo công khai, minh bạch (dự kiến mỗi học viên gồm: 01 

áo thun Chương trình và 01 bộ trang phục mô phỏng trang phục xuân hè Cảnh 

sát nhân dân (quần áo, dây thắt lưng). 

Lưu ý: Học viên được sử dụng trang phục sau khi kết thúc Chương trình. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

 1. Tỉnh Đoàn: 

 - Là cơ quan thường trực, có trách nhiệm chủ trì, tham mưu Trưởng ban 

Điều hành Đề án ban hành Quyết định thành lập Ban Tổ chức Chương trình; 

phối hợp xây dựng chương trình chi tiết “Học kỳ trong quân đội” và “Học làm 

chiến sỹ Công an” năm 2022; phối hợp Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh, 

Sở Giáo dục và Đào tạo và các đơn vị liên quan triển khai thực hiện Kế hoạch. 

 - Sử dụng con dấu của Tỉnh Đoàn trong việc ban hành các văn bản liên 

quan triển khai thực hiện kế hoạch; tham mưu Ban Tổ chức Chương trình thành 

lập các Tiểu ban: Nội dung, Hậu cần - Tuyên truyền; có trách nhiệm quản lý, sử 

dụng, thanh quyết toán kinh phí theo đúng quy định tài chính hiện hành. 

2. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh: 

 - Phối hợp với Tỉnh Đoàn triển khai Kế hoạch này; xây dựng nội dung 

chương trình huấn luyện quân sự, biên chế lớp học theo mục II. A. 

 - Chỉ đạo Trung đoàn Bộ binh 896 và các đơn vị trực thuộc chuẩn bị các 

điều kiện tốt nhất về cơ sở vật chất cho học viên (nơi ăn, nghỉ, vệ sinh, địa điểm 

huấn luyện trong hội trường và ngoài thao trường); cho học viên mượn quân 

trang (nếu thiếu); tổ chức khám sức khỏe ban đầu cho học viên và đảm bảo sức 
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khỏe cho học viên trong suốt thời gian diễn ra chương trình; triển khai các nội 

dung liên quan được phân công theo kế hoạch. 

- Cử lãnh đạo, cán bộ tham gia thành viên Ban Tổ chức, Tiểu Ban Nội 

dung, Tiểu Ban Hậu cần - Tuyên truyền. 

- Phối hợp chuẩn bị cơ sở vật chất phục vụ Lễ xuất quân (cầu vinh quang, 

đuốc, cột cờ…) và tổng kết Chương trình Học kỳ trong quân đội (Hội trường, 

âm thanh…). 

3. Công an tỉnh: 

 - Phối hợp với Tỉnh Đoàn triển khai Kế hoạch này; xây dựng nội dung 

chương trình huấn luyện, biên chế lớp học theo mục II.B. 

- Cử lãnh đạo, cán bộ tham gia thành viên Ban Tổ chức, Tiểu Ban Nội 

dung, Tiểu Ban Hậu cần - Tuyên truyền. 

 - Chỉ đạo Trung tâm huấn luyện và bồi dưỡng nghiệp vụ Công an tỉnh và 

các đơn vị trực thuộc chuẩn bị các điều kiện tốt nhất về cơ sở vật chất cho học 

viên (nơi ăn, nghỉ, vệ sinh, địa điểm huấn luyện trong hội trường và ngoài thao 

trường); cho học viên mượn quân trang (nếu thiếu); tổ chức khám sức khỏe ban 

đầu cho học viên và đảm bảo sức khỏe cho học viên trong suốt thời gian diễn ra 

chương trình; triển khai các nội dung liên quan được phân công theo kế hoạch; 

chuẩn bị cơ sở vật chất phục vụ Lễ xuất quân, tổng kết Chương trình học làm 

chiến sỹ công an. 

 4. Sở Giáo dục và Đào tạo: 

 - Phối hợp Tỉnh Đoàn, Công an tỉnh, Bộ chỉ huy quân sự tỉnh triển khai kế 

hoạch tổ chức Chương trình “Học kỳ trong Quân đội” và “Học làm chiến sỹ 

Công an” năm 2022; cử cán bộ lãnh đạo, chuyên viên tham gia thành viên Ban 

Tổ chức, Tiểu Ban Nội dung, Tiểu Ban Hậu cần - Tuyên truyền. 

- Chỉ đạo Phòng Giáo dục - Đào tạo các huyện, thành phố; Ban Giám hiệu 

các trường Trung học cơ sở; Trung học phổ thông, Trung tâm Giáo dục thường 

xuyên tuyên truyền và triển khai rộng rãi kế hoạch trong học sinh. Cử giáo viên 

Tổng phụ trách Đội, Bí thư Đoàn trường tham gia Điều phối viên phục vụ 

Chương trình “Học kỳ trong Quân đội” và “Học làm chiến sỹ Công an” năm 

2022 theo như số lượng đề nghị của Ban Tổ chức. 

 5. Sở Nội vụ: Phối hợp Tỉnh Đoàn tham mưu đồng chí Phó Chủ tịch Ủy 

ban nhân dân tỉnh kiêm Trưởng ban Điều hành Đề án ban hành quyết định thành 

lập Ban Tổ chức Chương trình “Học kỳ trong Quân đội” và “Học làm chiến sỹ 

Công an” năm 2022; thực hiện nhiệm vụ tham mưu công tác Thi đua – Khen 

thưởng theo quy định và các nội dung liên quan theo tiến độ thực hiện Kế hoạch. 

 6. Sở Thông tin Truyền thông, Đài phát thanh và Truyền hình, Báo 

Ninh Thuận: Tăng cường công tác tuyên truyền trên các phương tiện thông tin 

đại chúng trong quá trình diễn ra chương trình “Học kỳ trong quân đội” và 
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“Học làm chiến sỹ công an” năm 2022. Riêng Đài Phát thanh và Truyền hình 

xây dựng video clip về chương trình để làm tư liệu. 

 7. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố:  

- Chỉ đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo triển khai, tuyên truyền, hướng dẫn 

học sinh khối THCS tham gia Chương trình hiệu quả; tạo điều kiện thuận lợi 

cho Chương trình trong các đợt hành quân, tham quan dã ngoại tại địa phương 

(nếu có). 

- Chỉ đạo Đài Truyền thanh địa phương tăng cường tuyên truyền về mục 

đích, ý nghĩa, nội dung của Chương trình và thông tin đăng ký tham gia chương 

trình cho nhân dân và thanh thiếu niên biết đăng ký tham gia. 

 Trên đây là Kế hoạch tổ chức Chương trình “Học kỳ trong Quân đội” và 

“Học làm chiến sỹ Công an” năm 2022; Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị 

các đơn vị, thủ trưởng các cơ quan liên quan nghiêm túc triển khai thực hiện; 

Ban Điều hành Đề án có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc các đơn vị triển khai 

thực hiện Kế hoạch. Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc báo 

cáo Ủy ban nhân dân tỉnh để có hướng chỉ đạo tiếp theo./. 

 

 

 

Nơi nhận: 
- Như mục III (thực hiện); 

- Bộ Công an (báo cáo); 

- BTL Quân khu V (báo cáo); 

- Văn phòng; Ban TN-TH, TG TW Đoàn; 

- Vụ Giáo dục quốc phòng Bộ GD&ĐT; 

- Thường trực Tỉnh ủy; HĐND tỉnh; 

- Chủ tịch và các PCT UBND tỉnh; 

- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; 

- Ban Dân vận Tỉnh ủy; 

- Các huyện, thành ủy, Đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy; 

- Phòng GDĐT các huyện, thành phố; 

- Các huyện, thành Đoàn, Đoàn khối các cơ quan tỉnh; 

- VPUB: CVP, PVP (NĐT). 

- Lưu: VT, VXNV. NY 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Long Biên 
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