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Ci'ca Lô, ngày tháng nàni 2020 

KE HOACH 
Tng kt cong tác tuyn ch911 và gyi cong dan nhp ngü 

nàm 2020, triên khai nhim vii  nm  2021 

Can ci.'r Hithng dn s 3946/HD-BCH ngày 23/9/2019ciia Bô CHQS tinh 
Ngh An ye huó'ng dan tuyên ch9n và gi cong dan nhp ngü näm 2020; 

UBND thj xã Ci:ra Là xây dirng K hoch tng kt cong tác tuyn ch9n Va 
gçi cong dan nh.p ngü nãm 2020, triên khai nhim vi näm 2021 nhu sau: 

I. MJC DICH, YEU CAU 
1. Mjc dIch: 
Nhm dánh giá thrc cht, toàn din, k& qua thirc hin nhim v1i tuyn quân 

näm 2020. Chi ra nhUng uu khyêt diem, khó khän vuóng mac, nguyen nhân ye 
cong tác lãnh do, chi do và triên khai to chcrc thçrc hin nhim vv. Qua do de ra 
nhtrng biên pháp, giâi pháp, phuang hithng lành dto, chi do nhàm nâng cao chat 
luçing cong tác tuyên quail näm 2021 và dóng gop ' kiên hoàn chinh quy chê hott 
dng cüa Hi dông nghia v quân s1r thj xã (NVQS). 

2- Yêu cu: 
- To chirc tng kt cO hiu qua, dt cht hrçing và cO ' nghia thit thirc 
- Dánh gia dung kt qua trin khai, thçrc hin Lut NVQS, các Thông tu lien B; 

Chi thj, Quyet djnh, HuO'ng dan cüa Hi dông NVQS tinh, B CHQS tinh và cüa Th 
üy, HDNID, UBND, Hi dông NVQS thj xã. Chi rO nhcrng u'u, khuyêt diem cüa timg 
ca quan, dcm vj rut Ta nhmg bài h9c kinh nghirn trong lãnh do, chi do, to chirc thirc 
hiên nhim vi.i tuyên quân näm 2020. Be xuât phuong huóng, giâi pháp cho nàm 
2021. Hoàn chinh quy ché hot dng cüa Hi dông NYQS de to chcrc thi.rc hin. 

II. NQI DUNG 
1. Tng kt cong tác tuyn quân näm 2020, trin khai nhim vii 11am 2021 
2. Dóng gop kin vào dir thão quy ch hot dng cüa Hi dng NVQS thj xà. 
III. THUI GIAN-DIA DIEM 
1. Thôi gian: T1r 07 gi 30 dn 11 gR ngày 28/10/2020. 

2. D!a  dim: Hi tnthng UBND Thj xã (tang 1 nhà phIa sau) 
iv. CHU Tm HQI NGH4 
- B/c: Doãn Tiên Düng-Chü tjch UBND-Chü tjch Hi dng NVQS thj xã. 
- B/c: Bui DInh Ducing- CHT-Ban CHQS N xã- Phó Chü tjch HDNVQS thj xã 
- B/c: Tr.n Dirc Thãn-Tnthng COng an N xà- Phó Chü tjch HDNVQS thj xâ. 
V. THANH PHAN 
a. Cp tInh: 
- Dai diên HDNVQS tinh, 
- Dai din Thu tru&ng B CHQS tinh. 



- Ban Quân içrc, phông Tham mru B CHQS tinh. 
b. Cap th xa: 

- Các dng chI trong Ban Thuông vi Thj üy. 

- Các dng chi Phó Chü tjch HDND, UBND thj xã. 

- Chánh \Tän phàng Th üy, Chánh Van phàng HDND-UBND thj xã. 

- Các thành viên Hi dng NVQS thj xã. 

- Dâng üy, chi huy và co' quan Quan sr, Cong an thj xã. 

- Trung tam Van hóa-Th thao và Truyn thông thj xã. 
c. Cp phu'ô'ng: 
- BI thu Dâng üy, Chü tjch UBND, Chi huy truô'ng Quan sir, Tru&ng Cong 

an, Tram tnrng tram Ytê 7 phuè'ng. 
VI. TO CH11C TIIIYC lIEN 
1. Van phông HDND-UBND: 
Phi hçp vi Ban CHQS thj xA chun bj gi.y mô'i, hi trithng, báo dam rnlâc 

uông dê tiên hành hi nghj. Dông chi Chánh Van phông lam cOng tác to chirc, 
2. Ban CHQS Th1 xä: 
- Là ca quan chü tn phôi hçTp vi Van phOng HDND-UBND và các p[iOng, 

ban ngành lien quan chuân b day dü tài 1iu, báo cáo tong kêt phiic vii hi nghj. 
- Chü trI phi h'p vci phOng Ni vi lam t& cOng tác thi dua khen thuó'n. 
- Phi hçp vó'i phông Tài chInh-K hoch bão dam kinh phi cho hi nglij. 
3. Phông Tài chInh-Kê hoich: 
Phi hçp vri Ban CHQS thj xã báo dam kinh phi cho hi nghj. 

4. Phông Ni vi11: 

Phi hçip vOi Ban CHQS lam tt cOng tác thi dua khen thuO'ng. 
5. Các thành viên IIEii dông NVQS thj xa; 

Chun bj ni dung phát biu theo sr phân cOng cüa ban t chirc. 
6. Các phu'ô'ng: 
- Tham gia diing, dü thành phn, chun bj mi phuô'ng 01 kin (tap ' rung 

vào nhctng ni dung khó, vuó'ng mac, khâu yêu, bin pháp khäc phiic và kinh 
nghirn trong cong tác dãngk,quán 1', tuyên ch9n, gi cong dan nhp ngü) Va 
quy chê hot dng cfia Hi dOng NVQS th xã. 

Nhn duic k hoch nay d nghj các co' quan, dan vj quán tnit t chi'rc thirc 
hin nghiêm tüc./. 

No'i nhân: 
- Bô CHQS tinh: Báo cáo 
- TT Thj ñy, HDND, UBND Thj xã; 
- Các thành vien HDNVQS Thj xâ; 
- 7 phuèng; 
- Luu VT, QS. D 3O. 
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