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Tổ chức hoạt động Ngày Thế giới nhận thức bom mìn 4/4/2022
Thực hiện chương trình công tác trọng tâm năm 2022 của Ban chỉ đạo Khắc
phục HQBM sau chiến tranh tỉnh tại Quyết định số 110/QĐ-BCĐ ngày
13/01/2022, Ban Chỉ đạo ban hành kế hoạch tổ chức hoạt động truyền thông
hưởng ứng Ngày thế giới nhận thức bom mìn 4/4 với các nội dung cụ thể như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích
- Tổ chức truyền thông ngày thế giới nhận thức bom mìn 4/4, và các hoạt
động truyền thông về những nỗ lực của chính quyền và các đối tác trong khắc phục
hậu quả bom mìn sau chiến tranh.
- Nâng cao nhận thức của người dân và cộng đồng về tác hại của các loại
bom mìn, vật nổ còn sót lại sau chiến tranh để phòng tránh nhằm giảm thiểu tai nạn
bom mìn.
- Lồng ghép hoạt động thể dục, thể thao nhằm nâng cao sức khỏe cộng đồng.
2. Yêu cầu
- Sự kiện được tổ chức thiết thực, ý nghĩa, đảm bảo mục đích yêu cầu đề ra.
- Tổ chức sự kiện một cách an toàn, hiệu quả, đảm bảo các phương án phòng
chống dịch COVID-19.
- Phối hợp đồng bộ giữa các cơ quan, Sở, Ban ngành và các tổ chức hoạt
động bom mìn đang hoạt động tại Quảng Trị.
II. CÁC NỘI DUNG CHÍNH

1. Chủ đề: “Chung tay phòng chống bom mìn, vật nổ vì an toàn và sức
khỏe cộng đồng”
2. Thời gian:
- Chuỗi sự kiện được tổ chức trước sự kiện chính
- Sự kiện chính được tổ chức vào ngày Chủ nhật, 03/4/2022
3. Địa điểm: Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh Quảng Trị, TP Đông Hà.
4. Chương trình chi tiết: (Đính kèm)
4.1. Hoạt động chính:
- Chương trình nghệ thuật
- Tuyên bố lý do giới thiệu đại biểu
- Diễn văn khai mạc sự kiện ngày 4/4 và những những nỗ lực khắc phục hậu
quả bom mìn sau chiến tranh
- Công bố tiến độ khảo sát, rà phá và bản đồ ô nhiễm bom chùm tại Quảng Trị
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- Hỗ trợ nạn nhân và gia đình nạn nhân bom mìn
- Kết thúc sự kiện
4.2. Hoạt động bên lề: (Được tổ chức trước tùy theo từng nội dung)
- Tổ chức giải chạy trên ứng dụng online
- Triển lãm ảnh, tranh vẽ và tài liệu hoạt động bom mìn
- Quyên góp ủng hộ nạn nhân bom mìn từ công đoàn viên; thùng quyên góp
từ thiện
- Trình chiếu phim ảnh, phóng sự trên các phương tiện truyền thông tại
Quảng Trị; Báo đài, website tỉnh, website Sở Ngoại vụ, các tổ chức liên quan.
5. Đơn vị chủ trì: Sở Ngoại vụ - cơ quan thường trực Ban chỉ đạo.
6. Đơn vị phối hợp: Các cơ quan, Sở, Ban ngành liên quan và các tổ chức, dự
án hoạt động trong lĩnh vực bom mìn đang hoạt động tại Quảng Trị.
7. Kinh phí: Vận động đóng góp từ các tổ chức, dự án liên quan
8. Thành phần và số lượng người tham gia: Dự kiến 350 người tham gia.
* Khách mời:
- Đại sứ quán các nước: Mỹ, Anh và Ai Len.
- VNMAC
- Ban Chỉ đạo KPHQ bom mìn tỉnh;
- Lãnh đạo các Sở, Ban ngành: Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Thông tin và
Truyền thông, Đài PT-TH tỉnh.
- Lãnh đạo UBND Tp Đông Hà;
* Các tổ chức, dự án:
- Tổ chức MAG: 100 người;
- Tổ chức NPA/RENEW: 100 người;
- Tổ chức PTVN: 100 người;
- Đội bom mìn lưu động BCHQS tỉnh và GWHF: 20 người;
- QTMAC và các tổ chức khác: 10 người;
9. Tổ chức thực hiện:
Sở Ngoại vụ - cơ quan thường trực Ban chỉ đạo KPHQBM
- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị, địa phương liên quan tổ chức các hoạt động
đảm bảo an toàn, hiệu quả và đảm bảo công tác phòng chống dịch COVID-19;
- Ban hành Kế hoạch tổ chức hoạt động hưởng ứng Ngày thế giới nhận thức
bom mìn 4/4.
- Gửi công văn đến các Sở, Ban, ngành liên quan đề nghị hỗ trợ, phối hợp.
- Gửi thư mời đến lãnh đạo trung ương, địa phương và các Đại sứ quán có
liên quan.
- Chỉ đạo QTMAC phối hợp với các tổ chức có liên quan để triển khai các
hoạt động có hiệu quả và thiết thực, mang tính truyền thông cao.
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Trung tâm Hành động Bom mìn tỉnh Quảng Trị (QTMAC)
- Dự thảo Kế hoạch tổ chức hoạt động truyền thông hưởng ứng Ngày thế
giới nhận thức bom mìn 4/4 trình Cơ quan thường trực BCĐ KPHQBM tỉnh;
- Chủ trì, kết nối và điều phối chính cho toàn bộ sự kiện;
- Chủ trì xây dựng kịch bản chi tiết cho sự kiện;
- Làm đầu mối liên hệ với các tổ chức, dự án để huy động sự tham gia đầy đủ
của cán bộ, nhân viên.
Các tổ chức hoạt động KPHQBM tại Quảng Trị
- Huy động sự tham gia của cán bộ, nhân viên của tổ chức mình đầy đủ theo
số lượng, yêu cầu của BTC;
- Chuẩn bị phương tiện đưa đón cán bộ, nhân viên tham gia sự kiện;
- Chuẩn bị 1 đến 2 tiết mục văn nghệ tập thể để trình diễn trong sự kiện;
- Chủ động chuẩn bị các nội dung khác khi được đề nghị hỗ trợ để cùng tham
dự sự kiện.
Các cơ quan, đơn vị liên quan đề nghị phối hợp hỗ trợ (có công văn
riêng)
- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch: Chỉ đạo Trung tâm Văn hóa- Điện ảnh
tỉnh phối hợp tổ chức sự kiện; đồng ý cho phép treo các băng rôn apphich tuyên
truyền
- Sở Thông tin và Truyền thông: Chủ trì các hoạt động tuyên truyền các hoạt
động về nhận thức bom mìn.
- Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh: Trình chiếu video, phóng sự về các hoạt
động KPHQBM.
- Công an tỉnh: Hỗ trợ đảm bảo an toàn, an ninh trong sự kiện.
- Sở Y tế: Đảm bảo công tác phòng chống dịch covid trong quá trình tổ chức
sự kiện.
- Công ty Điện lực tỉnh: Đảm bảo máy phát điện để phòng sự cố mất điện
trong sự kiện.
Trên đây là kế hoạch tổ chức sự kiện ngày thế giới nhận thức bom mìn, Ban
chỉ đạo Khắc phục HQBM sau chiến tranh tỉnh yêu cầu các cơ quan, địa phương, tổ
chức liên quan nghiêm túc triển khai thực hiện theo quy định./.
Nơi nhận:
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Thành viên BCĐ KPHQBM tỉnh;
- Các Sở: NgV, VH,TT&DL; TT&TT;
- Công an tỉnh;
- Đài PT&TH tỉnh, Báo Quảng Trị;
- UBND TP. Đông Hà;
- Điện lực Quảng Trị;
- QTMAC, các tổ chức HĐ KPHQBM;
- Lưu: VT, TCTM

TRƯỞNG BAN CHỈ ĐẠO

PHÓ CHỦ TỊCH UBND TỈNH

Hoàng Nam
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CHƯƠNG TRÌNH
Truyền thông hưởng ứng ngày thế giới phòng chống bom mìn 4/4/2022
Thời gian: 19h30 - 22h00, Chủ nhật, Ngày 03/04/2022
Địa điểm: Trung tâm Văn hóa điện ảnh tỉnh Quảng Trị, TP Đông Hà

Thời gian

Nội dung

Thực hiện

19h30 – 20h00

Chương trình nghệ thuật

20h00 – 20h15

Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu

20h15 – 20h30

Diễn văn khai mạc sự kiện ngày 4/4 và những nỗ lực khắc
phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh

20h30 – 20h45

Công bố tiến độ khảo sát, rà phá và bản đồ ô nhiễm bom
chùm tại Quảng Trị

20h45 – 21h15

Trao quà cho nạn nhân và gia đình nạn nhân bom mìn

Ban Chỉ đạo

21h15 – 21h30

Xem triển lãm ảnh, tranh vẽ và tài liệu hoạt động bom mìn

Các đại biểu

21h30 – 21h45

Chụp hình lưu niệm. Kết thúc sự kiện

4-6 tiết mục từ các tổ
chức bom mìn
BTC
Ban Chỉ đạo

QTMAC

Toàn thể đại biểu

