UY BAN NHAN DAN
THJ xA CIA LO
So:

/KH-UBND

CQNG HOA XA HOI CHU NGHIA VIT NAM

Doe lap - Tu' do - Hanh phác
Cia Ld, ngày

o4 tháng 02 na/n 2021

KE HOiCH
Hott dng cong tác chInh sách nhân dp têt Nguyen dan Tan Sü'u näm 2021
Thirc hin K hotch trong th chirc các hoit dng nhân dp let Nguyen dan Tan
Siru nãm 2021. UBND Thj xã Cira Là ban hành ké hotch to chirc thãm tang qua các do'n
vi LLVT, gia dInh chInh sách, ngithi có cong vâi each niing trên dia bàn thj x nhix sau:
I. MUC DICH-YEU CAU:
- Nhäm dng viên, khIch I tinh than hang hái cüa can b, chiên s' LLVT thj
xã tIch circ dóng gop sirc lrc, trI tu xây dtrng nên quôc phông toàn dan virng
rnnh, két hcp xay dirng the tr.n quôc phông toàn dan gãn vi the trn an ninh
nhân dan v1rng chác ô trng dja phuGng và dja bàn toàn thj xâ. DOng thi chãrn 10
thirc hin tot chInh sách xã hi, chInh sách hu phu'ong Quân di.
- To chüc thiêt thirc, hiu qua, tiêt kim, không phô truGng hInh thi.rc, báo
darn tuyt dôi an toàn.
II. NO! DUNG:
1. To chti'c dâng h.rong, dâng hoa Dài ttrçrng nim các anh hung lit s'
1.1. Câpthjxâ
Thj xã to chirc dâng hung tti Dài tuO'ng nirn 1it s9 thj xâ.
- Thành phân mdi: Lãnh dto Thj üy, HDND- UBND, UBMTTQ, Trwng các
phông, ban, ngành, doàn the cap thj xä; Cong an th xã; Don Biên phông cü'a khâu
cáng Ccra Lô- Ben Thüy; Hãi di 2; Can b s quan, QNCN Ban CHQS th xã; Di
din cap üy, chInh quyên, các ban, ngành, doàn the phung Nghi Thu.
- Thii gian: Dir kiên chiêu ngãy 05/02/2021, tüc chiéu ngày 24/12/2020 am
ljch (Thá'Sdu).
1.2. CâppIuthng
Can cu vào tInh hInh cu the, tO chirc dâng hu'o'ng, dâng hoa ti các nghia
trang 1it s' dja phuong mInh Va to chi.rc thãm hói, tng qua cho các dOi ti.rng
chInh sách trên dja bàn nhân dip têt den xuân ye.
2. Thäm tng qua
2.1. Cap thjxâ
- DOi tuçing: Thäm tng qua BTL Quân khu 4; B CHQS tinh Ngh An; B
Chi huy BDBP tinh Ngh An; Trung doàn Cãnh sat co dng Bäc mien trung; Hãi
di 137 Vüng I, Hái quân; Cong an thj xã; Hãi Di 2 Bô di Biên phOng; Don BiCn
phOng cira khâu câng Cira Lô-BCn Thüy; Cim dip báo CD7/BTMQK4; Doàn
diu duO'ng chInh sách Quân khu 4; Ban CHQS thj xã; Tiêu doàn 32 dáoMãt; Di
di 33 dão Ngu; Phông cành sat ccc và cüu h, thu nn tinh và nit sO gia dInh
chInh sách tren dia bàn.
- Thành phân mè'i: Lânh do Thj uy, HDND7 UBND, UBMTTQ và dai diên
mt sO phông, ban (có giây mi ci the gü'i các dOng chI trong doàn)
- Thôi gian: Dr kin sang ngày 05/02/202 1, trc sang ngày 24/12/2020 am ljch
(tith' Sáu).

2.2. C6p pint'Oiig
Can dr vào tInh hInh ci,t the de to chirc thãrn hói, tang qua cad gia dmnh chInh
sách trên da bàn.
III. TO CHU'C THUC HIN:
1. Van phOng HIJND- UBND thj xä:
- PhOi hop vi Ban CHQS thi xã chuân bi giây rnäi và rnri dti biêu tharn gia.
- Tharn rnu'u cho UBND thj xa dOn dôc, clii dao cad co quan, don vj thijc hin.
2. Ban CHQS thi xä:
- Tharn miru cho Th ñy, UBNID thi xã xây diyng k lioçich triên khai thrc hin.
- Phi hop vii Van phOng HDND- UBND th xã chun bj ni dung, giy
inäi dai biêu.
- Tharn rnuu dr trü kinh phI báo darn và chun bi qua tang cho các don vj.
- Phôi hcip vi Trung tarn VHTT và truyên thông th xä dê dim tin.
3. PhOng Lao dng Thu'o'ng binh vi Xä hi:
Phôi hcip vi Ban CHQS th xã chuân bj các diêu kin bào darn cho hoat
dng dâng hrcing tai Dài trcYng nirn 1it s thj xã, lija chçn dôi tuclng chInh sách,
tharn irnru cho Lãnh dao Thi üy, HDND, UBND to chrc càc hoat dng thãrn hOi,
tang qua.
4. Phông Tãi chinh-K hoich thj xii:
Tharn rntru UBND th xã báo darn kinh phI cho cad hoat dông thãrn tang qua
theo k hoach cUa LTBND thi xa.
Yêu cu các phOng, ban, ngành lien quan triên khai thçrc hen nghiêrn tñc./..
No'i n/ian:
- Thuà'ng trrc Thj üy;
- Chü tjch, các Phó Chii tch UBND thi xã;
- BCH Quân su thi x;
- VP Thi üy, VP HDND-UBND thi xã;
- Các phông, ban, don vi lien quan;
- Lu'u: VT. QS.
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Thành phân

1. DIe Nguyn Th Kim Chi, UV Ban
Thumg viii Tinh üy, BI thu Thi üy
2.. DIe Hoàng Van Phüc, Phó chU tjch
UBND thj xà
3. DIe Trân Due Than, Truâng Cong
an thj xã
4. DIe Trân Van Thão, CTV Ban
Doàn 1 CHQS thi xã
5. DIe Nguyen Thanh Mirth, Truàng
phàng Lao dng - TBXH
6. Dai diên Mat trn to quôc thj xâ
7. Dài truyên Thanh-truyên hInh thi xä.

ThAm các co'quan,
Phu trách
don vi và các dôi tuo'ng
chinh sach
1. Don BP Cãng Ciia Là- Tnthng doàn
Ben Thüy
2. Hài Di 2 BDBP
3. Hãi di 137 Vüng I,
Hài quãn
4. Tham môt so gia dInh
chInh sách trén dia bàn
phuing Nghi Hãi, phrning
Nghi Hàa

1.DIe Doãn Tin Dung, Chü tich
UBND thi a
2. DIe Nguyn Hng Quang, Phó Chü
tjch HDND thj a
3. DIe Büi DInh Duong, Clii huy
trumg Ban CHQS thj xà
4. D/c Nguyn Van Hung, Chánh Van
Doan 2
phông HDND-UBND thi xâ
5. Nguyn Vit Hoài, Trçi 1 ehInh ft
Ban CI-IQS thi xa
6. Dai diên Hôi euu ehin binh thj xâ
7. Dai dinDoàn Thanli niên thj xã
8. Dài truyén Thanli-truyên hinh Th
xâ; Bàn tin thi xâ.

1.Bô Tu 1nh Quân khu 4 Truâng doàn
2. B CHQS tinh
3. B Chi huy BDBP tinh
4. Trung doàn Cành sat co
dng Bäe mien trung
5. Ban CHQS thj xA
6. Cong an thj xâ
7. Thäm mt s gia dInh
chInh sách trën dja bàn
phumg Nghi Hircmg

1. D/e Lê Thanh Long, PBT Thu&ng
trtje, Chü tjch HDND thj xã
2. DIe VO Van Hung, Phó chü tjch
UBND thi xã
Doàn 3 3. DIe VO Van Hung, ChInh tij viên
phó Ban CHQS thj xâ
4. DIe Die Trân Phan Long, Chánh
Van phông Thj üy
5. DIe Lê Viêt Vit, Try Tuyên hun
Ban CHQS thi xà

1. Doàn diu duong ehInh Trirâng doàn
sách Quân khu 4
2.
Ciim
báo
diep
CD7IBTMQK4
3. Phàng eänh sat PCCC
và cü'u ho, cmi ruin tinh
4. Tiêu doàn 32 dão Mat
5. Dai di 33 dão Ngir
6. Thàm môt s gia dInh
ehInh sách trén dja bàn

Ghi
chu

