
UY BAN NHAN DAN CONG HOA XA HQI CHU NGHTA VIT NAM 
THI XA CUIXA LO Dc 1p - Tu' do - Hinh phüc 

S:,/4/O /KH-UBND Czca Ld, ngayY1f tháng 10 nàm 2020 

KE HOACH 
To chtrc Lê an tang quãn nhãn hi sinh trong thirc hin nhim viii 

giñp dn khãc phiic hu qua mua lii tii xã Hu'óng Phñng, 
huyn Hu&ng Hóa, Tinh Quãng TrI 

Can cir vào Thông tu s 86/201 6/TT-BQP ngày 20 tháng 6 näm 2016 cüa 
Bô Quôc phông Quy djnh và huóiig dan to chirc !ê tang dôi vâi qüân nhân, cOng 
nhân, viên chCrc Quôc phông; ngu'Yi lam co yêu do B Quôc phông quân 1); 

Thrc hin K hoch so 589/KH-UBND ngày 20/10/2020 cüa Uy ban nhân 
dan tinh Ngh An ye To chirc Lê an tang quân nhân hi sinh trong thrc hin 
nhim viii giüp dan khäc phiic hu qua mua 111 ti xã HuOng Phiing, huyn Hung 
Hóa, tInh Quãng Trj; 

D t cht'rc L an tang cho quân nhân hi sinh trong thirc hin nhim vi.1 giüp 
dan khãc phiic hu qua mua lü bâo dam chat chë, chu dáo, trang nghiêm, dung quy 
djnh. Uy ban nhân dan thj xã Cira Là ban hânh kê hoch to chirc L an tang cho quân 
nhân hi sinh trong thirc hin nhirn vii cii the nhu' sau: 

I. MIJC DICH, YEU CAU 

1. Nhm lam t& cong tác chu.n bj vâ th chirc L an tang chu dáo, nghiêm 
trang, tr9ng thj dñng quy djnh cüa Nhâ nithc, nghi L Quan dci, phong tiic tp 
quán cüa dja phung. 

2. Các phông, ban, ngành doàn th& Co quan don vj có lien quan pMi hqp chat 
chê, chuân bj chu dáo. To chüc thrc hin vri tinh than trách nhim cao nhât. 

3. Thông qua L an tang giáo diic, tuyên truyn v thm guang dung cam cüa 
các quân nhân hy sinh trong thirc hin giüp nhân dan khäc phiic hu qua mua hi 

II. NQI DUNG 

1. PhM hç'p vi Doàn Kinh t -Quc phông 337 - Quân khu 4, B CHQS 
tinh Ngh An vâ gia dInh to chrc Lê an tang cho quân nhân hi sinh ti nghia 
trang Lit s phuing Nghi Hâi, thj xã Cira Là theo diing nghi L Quân di va 
phong tçic t.p quán cüa dja phuang. 

2. Thirc hin t& các ch d, chInh sách dôi vi ngiRii có cOng và t chirc 
các doãn cong tác thäm hOi, dng viên, giup d gia dInh quân nhân hy sinh. 

III. THI GIAN, DA DIEM 

1. Tho'i gian 

- Giao nhirn v cho các Ca quan, phông, ban, ngành, các phung có lien 
quan: Tü 09h00 den llhO0 ngay 2 1/10/2020. 
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- Thôi gian lam mi cong tác chun bj: Tr ngày 2 1/10/2020 cho dn ngày 
lam lé an tang. 

- L truy diu và di quan: Tr 10h00 den 1 1h00 ngày 22/10/2020. 

- L vikg dir kin: Tr 07h00 ngày 23/10 den 10h00 ngày 24/10/2020. 

- L an tang di,r kin: Tü 10h30 ngày 24/10/2020. 

2. Dia diem 

- Giao nhim vii: Ti hi tri.rèng tng 3 illy ban nhân dan thj xã. 

- Lam cong tác chun bj: Ti gia dInh chj Hoàng Thj Diu (v cüa quân 
nhân hi sinh), khôi Hái Giang 2 và nghia trang phixng Nghi Hái. 

- L truy diu Va di quan: Ti thj xã Dông Ha, Quàng Trj. 

- L ving tai  gia dInh chj Hoàng Th Diu, khi Hái Giang 2, phu6ng 
Nghi Hâi. 

- L an tang: Tii nghia trang Liit s phi.rmg Nghi Hài, thj xà Ci.ra LO (so' 
318, khOi Triêu Tán,phtcOngNghiHái). 

IV. THANH PHAN DIX LE TA! NGHiA TRANG LIET S 

1. Cp Quân khu: Dti biu B Tii Lnh Quân khu 4. 

2. Doàn Kinh t Quc phông 337. 

3.Ctp tinh: Dui biu Tinh üy, HDND, UBND, UBMTTQ vâ các s& ban, 
ngành cap tinh. 

4. Di biu LLVT tinh Ngh An. 

5. Cp Thi xà: Doàn dai biu Thi üy, HDND, UBND, UBMTTQ và các 
phông, ban, ngành doàn the thj xã Cira Lô; 

6. Dai  biu Lirc luçing vu trang thj xã: Ban CHQS, Cong an, Dn Biên 
phông câng Ci:ra Lô Ben Thüy; Hài di 2 và các dcm vj Quân di, Cong an dóng 
quân trên dja bàn thj xa. 

7. Cp phithng (phzthng Nghi Hái, phu'&ng Nghi Huv'ng): Doàn di biêu 
Dãng üy, HDND, UBND UBMTTQ và các ban, ngành doàn the phithng. Cap üy, 
Ban Can su, Ban Cong tác mt trn và tO chirc các doàn the các khôi Hâi Giang 
2, phi.thng Nghi Hãi, khOi Hông Phong, Phuèng Nghi Huang). Doàn di biêu 
Dàng üy, HDND, UBNID UBMTTQ và các ban, ngành doàn the các phii&ng. 

8. Nguô'i than gia dInh cüa quân nhân hi sinh. 

V. NHIM VIJ CAC PHONG, BAN NGANH VA DUN V 

1. Ban CHQS thi xã 

- Chü tn tham rnuu cho UBND thj xâ xây dirng k hoch trin khai các ni 
dung có lien quan chuân bj phiic v1i Lé an tang. Phôi h9p vói Van phông HDND, 
UBND d chuân bj ni dung chucing trInh L an tang và diêu van cho lânh do 
thj xã d9c trong buôi l an tang. 
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- Chü trI chun bj các diu kin d phiic vii Lé an tang nhu; T Quân kS", 
di tiêu binh, danh dir, dan viêng, dâng hoa, dâng huo'ng, tñc trirc linh cü'u, di 
quan. Trrc tiêp diêu hánh các ni dung L an tang ti nghia trang Lit s5 phu?mg 
Nghi Hãi, thj xà Cüa Lô. Thông báo thai gian, dja diem to chüc 1 an tang cho 
các Co quan, don vj, dja phu'ong lien quan. Phôi h'p vi phung Nghi Hài chuân 
bj h thông biên các doàn dai  biêu, Huong, vông hoa, bang tang, phân lang m và 
các diêu kin phic vii khi h huyt, trang trI khánh tiêt.... 

- Phi hçip viii phông Lao dng - Thuong binh & Xã hi, phir&ng Nghi 
Hài, phu&ng Nghi Huong và gia dInh dê don tiêp các doàn dai  biêu den thäp 
hucing ti gia dInh, to chirc theo nghi lê và phong tiic, ttp quán dja phuong. 

- Khâo sátdumg d don linh cU'u quân nhân hi sinh v phu'mg. Phi h9p vi 
Cong an thj xã to chirc tuân tra, kiêm soát quân si,r huàng dn chi dung, bâo dam 
an ninh, an toàn ti gia dinh và khu virc Nghia trang phuOTlg Nghi Hãi; xây dmg 
phu'ong an bão dam giao thông dan di.rO'ng don linh cü'u quân nhân hi sinh ye gia 
dinh và nghia trang. 

- Chü trI phi hçp vói phàng Lao dng - Thucing binh & Xä hi, phuO'ng 
Nghi Hài và các phOrig, ban lien quan tong hçip dr trü kinh phi L an tang gü'i 
phOng Tài chInh - Kê hoach thâm djnh trInh Chü tjch UBND thj xã xem xét, 
quyêt djnh. 

2. Van phông HDND-UBND th1 xã 

- Tham rnuu giy mi cho các dai  biu cp thj xã và các phuing. 

- Phi hcip vOi Ban chi huy quân sir Thj xã d chun b n5i dung diu van 
cho länh do thj xä d9c trong L an tang; 

- Tham muu van bàn g11i Din 1irc Thj xà Ca Là b trI ngun din ph.ic 
vu L an tang. Theo dOi, dOn doe các phông, ban, ngành, dja phuong thçrc hin 
dung kê hoch. 

3. Phông Lao dng - Thu'o'ng binh & Xã hi thi xa 

- Phi hcip Ban chi huy quân sir, UBND phu'?rng Nghi Hài chju chun bj 
rap che, ma két, bang rOn, biên bang, bàn, ghê, bàn th, huong, hoa, nên, mârn 
ngü qua, bang tang, phn lang rn và các diêu kin phic vi khi hi huyt, trang trI 
khánh tiêt. 

- Tham muu cho Thj üy, HDND, UBND, UBMTTQ và các phOng, ban, 
ngành doàn the thi xä, phuOng thành 1p  các doàn thãm, viêng và kjp thai thäm 
hOi, dng viên gia dInh quân nhân hi sinh. 

- PhM hçip vii Ban CHQS thj xâ, phu6ng Nghi Hài dir trü kinh phi L an 
tang gui phOng Tài chInh - K hoch thâm djnh trInh Chü tch UBND thj xã xem 
xét, quyt dnh. 

4. Cong an th1 xa 

- B trI li.rc Iuçmg dam bão an ninh trt tir, an toàn giao thông trên các tuyên 
dithng di chuyên hài cOt quân nhân hy sinh tr ngã tu don giao nhau giüa dung 
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Nguyn Sinh Cung và Dung 46 (cay xàng Nghi Thch) v gia dInh b m dé khi 
Hông Phong, phithng Nghi Huung co' dng theo du'ng 72rn, duing BInh Minh, 
dung 535 vâo nhà riêng khôi Hãi Giang 2, phu'mg Nghi Hâi den Nghia trang 1it 
s phuô'ng Nghi Hâi so 318, khôi Triu Tan, phuO'ng Nghi Hâi và trong suôt qua 
trInh din ra L an tang tti Nghia trang 1it sr phu'Ong Nghi Hái. 

- Kháo sat, nghiên cru dja hInh vâ xây dirng phuong an btrI bãi du Xe, 
phân luOng giao thông vâ hu'ó'ng dan vj trI dO xc cho các dti biêu ye dir Lê; 

5. Phông Tài chInh - Ké hoch th1 xii 

Tham rnu'u cho UBND thj xã h trg kinh phi phTic v Lê an tang quân nhân 
hi sinh. 

6. Thi doàn Cua Lô 

B trI hrc lu'çing phiic vi don tip dti biêu ti khu virc lam Lê (20 doàn viên). 
Phôi hçip vó'i Cong an thi xã trong vic darn báo ANTT và an toán giao thông, tong 
d9n v sinh khu virc nghia trang phuè'ng Nghi Hãi. 

7. Phông Vim Hóa; Trung tam Vin hóa TT & TT thj xi 

- Phông Van hOa: T chiirc ghi hInh, dim tin kjp thô'i v L an tang. Lam t& 
cOng tác giáo dçic, tuyên truyên ye tam guang dung cam cüa các quân nhân hy sinh 
trong thirc hin giip nhân dan khãc phc hu qua rnu'a lU. 

-, Trung tam Van hóa Th thao và Truyn thông: Bô trI ba, may ti phiic vii 
cho buOi l an tang ti nghia trang phung Nghi Hái dOng thi bô trI may phát din 
dir phông lüc mat din. 

8. Trung tam Y tê thj xii 

B trI 01 t các y, bác s tñc trirc ti khu virc t chtrc L an tang. Chuân bj 01 
xe ciru thuung, thuôc, các vt ding can thiêt sin sang co dng phiic vi1 cong tác so', 
cap ciru. 

9. Din lire Cira Lô: Bô trI ngun din phic vii L an tang diing kê hoch. 

10. Uy ban nhãn dan phu'ô'ng Nghi Hal 

- ChütrI, phôi hçp Ban chi huy quân sr, phông Lao dng - TBXH chuân bj 
phçic vi buôi 1 gôm: bàn thô', hu'o'ng, hoa, rnârn ngü qua, nuO'c uông, ba, may, 
bàn, ghê, chuân bj may phát din dê dir phông khi mat din... và các diêu kin 
can thiêt khác phiic vi cho L an tang quân nhan hy sinh; 

- T6ng don ye sinh, ct tia cay xanh ti khu virc nghia trang và bô trI vi trI 
phân mô; chuân bj hrc luang va các vt diing can thiêt phiic vi1 cho cong tác an 
tang hài cot quân nhân. BO trI ba, may ti gia dInh quân nhân hi sinh. 

- Chi dao  Cong an phu'ng b tn hrc lu'çmg phi hçp vó'i dan quân báo darn 
ANTT, an toàn giao thông trong qua trInh lam Lê an tang. 

- Lam tM cOng tac tuyên truyn, giao diic và t chirc cho can bô, dãng viên, 
h9c sinh và nhân dan dja phung chuân bj c TO quOc dê don quân nhân hi sinh ye 
an tang tii nghia trang dja phu'ang. 



TM. UY BAN NHAN DAN 
U TICH 

Tiên Dung 
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- Dir trñ kinh phi báo darn L an tang gü'i Ban CHQS thj xa tong h9'p, trInh 
Chü tjch UBND Thj xã xem xét quyêt djnh. 

11. Uy ban nhân dan các phuô'ng 

To chirc lire lung COng an, Dan quân duy trI trt tV',  hithng dn, chi 
duO'ng cho các doàn vào tháp huung viêng ti gia dInh quân nhân hi sinh trên dja 
bàn. To chtrc doàn Di biêu tham dir tai  buôi Lê an tang tti nghia trang Lit si 
Nghi Hái; bô tn nguO chärn soc dng viên, hO tng than nhân gia dInh quân nhân 
hi sinh vuVt  qua khó khãn, mat mat. 

12. IJê nghj MTTQ thj xã, Hil CCB thj xã 

Phân cong can b tharn gia cüng doàn cOng tác thj xä, tO chi.rc vn dng 
các co quan, doàn the, cá nhân kjp thi thãm hOi, dng viên, h trç than nhân gia 
dinh quân nhân hi sinh vu9t qua khó khãn, mat mat. 

13. Be ngh Don Biên phông cãng Cü'a Lô Ben Thüy Va Hal Ii 2 

Sn sang b trI lrc lucing phi hgp vó'i Ban CHQS thj xä d lam l an tang 
theo dê xuât cüa Ban CHQS thi xa. 

* Quy djnh v mang mc dt' lê an tang 

- Di biu dan s1r: Mang rnc trang phiic tOi rnàu, nghiêrn tác; 

- Di biu LLVT Thj xä: Mang rnc tiêu lê phiic mila dOng, di mu kê pi. 

- Doàn thanh niên: Trang phic truyn thng cüa doàn. 

Trén day là k hoch t chiirc L an tang quân nhân hi sinh trong thi.rc hin 
nhim vii giip dan khãc phiic hu qua mu'a Iü, yêu câu các phOng, ban, ngành, 
doTi vj và UIBND các phu'O'ng có lien quan tniên khai thirc hin nghiêrn tñc. Trong 
qua trInh thirc hin có vithng mac, trirc tiêp báo cáo dOng chi Phó Chü tjch 
UBND thj xã (phii trách Van xã) dê có ,2 kiên chi dao giái quyêt./. 

IVo'i n/ia,:: 
- VP UBND tinh (B/c); 
- B chi buy Quân sr tinh; 
- TT Thi üy, HDND thi xä (B/c); 
- Chil tjch, Phó Chti tich UBND tlii xã; 
- VP Thj iy, VP HDND - UBND thj x; 
- Các phông, ban, ngânh, don vj lien quan 
- UBND 07 phuàng; 
- Lu'u: VT, LD-TB&X 
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