
UY BAN NHAN DAN CQNG HOA XA HO! CHU NGHAV1ET NAM 
Tifi XA CIYA  LO Dc 1p - Tçr do -  Htnh phüc 

S: /KH-UBND Ct'ca Ló, ngày tháng 01 nàrn 2022 

KE HOACH 
To chfrc 1 giao, nhn quãn nàm 2022 

Thirc hiêr Lât Nghia vii quân sir Iärn 2015 và Hu'ó'ng dn s 2332/HD-BTM 
ngày 15/12/2C 17 ciia B Tham muu Quân khu 4 ye to chiirc lê giao nhn quân; 

Can c1r Quy't djnh s 494/QD-UBND ngày 11 tháng 11 nãm 2021 cüa Chü 
tjch UBND tinh Ngh An ye vic gpi cong dan nhp ngü näm 2022; 

US' ban nhân dan thj xà Cira Là trin khai K hoch t chirc I giao, nhn quân 
nãm 2022 nhu sau: 

I. MUC DICH, YEU CAU 

a. Mite dIch 

Nhm phân cOng nhim vii cho các thành viên Hi dông NVQS thj xá, các ban, 
ngành lien quan lam tot mi cong tác chuân bj và tiên hành lê giao, nhn quân nam 
2022 dirGe trang trong, nhanh gçn, an toàn, doàn kêt, tiêt kiêm, có 5' nghia tuyCn 
truyên giáo diic cao và bão dam dO chi tiêu quân so trên giao. 

b. Yêu cIu 

- Tin hành t chO'c 1 giao, nhn quân dOng nghi l, chu dáo, thkrc sçr là ngày 
hi cOa tuôi tré len ththng nhp ngO và báo dam thirc s1r là ngày hi tOng quân cia 
toàn dan. 

- Các co' quan phi hcrp chat che, chun bj dy dO co' s vt chit, dja dim giao quân. 

- Các thành phn tham dir 1 dy dO, bâo dam dOng thO'i gian. 

- Qua trInh giao, nhn quân thrc hin nghiêm tOc "5K", sat khuân, do nhit d, 
khâu trang, giü khoãng cách, khai báo y tê và các bin pháp bào dam an toàn càc 
rnt trong phOng chông djch Covid-19. 

II. NQI DUNG 

1. Doàn chfl tjch buôi t 

- Dti diên Bô Tu' Iênh Quân khu 4 (nu co) 

- Dti diên HDNVQS tinh. 

- Dti din Bç CHQS tinh Ngh An. 

- Die Phim Th Hng Toan - BI thu Thj Oy. 

- Die Lë Thanh Long - Phó BI thu thtrng trirc Thj Oy. 
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- D/c Doãn Tiên Dung - Chii tich UBND thj xá - Kiêm Chü tjch Hi dông 
NVQS th xã. 

- D/c Hoàng Van Phüc - Phó Chü tjch UBND thj xã. 

- D/c Büi DInh Duo'ng - Chi huy truóng Ban CHQS thj xã. 

- 1)/c Vi Van Giang - Truó'ng Cong an thj xã. 

- 1)/c Nguyn Quang Tiêu - Tru'ôiig ban Dan vn Thj üy - Chü tjch UBMTTQ thj xã. 

- D/c Tru'&ng doàn nhn quân BTL Vüng cânh sat biên 2, dii din cho các don 
vj nhn quân. 

2. Thành phn tham dy' 1 

- Di din cp trên (B Tu' 1nh Quan khu, Hi dông NVQS tin1, B CHQS .inh, 
Ban Quân luc- Bô CHQS tinh). 

- Ban Thi..thng vii Thi üy, thu'ng trçrc Thi üy, HDND, U viên UBND thj xã. 

- Di din các phàng, ban, ngành, doàn th cap thj xã. 

- Di din cp üy, chInh quyn các ban, ngành, doàn th các phung. 

- Quân nhân hoàn thành NVQS tr v dja phu'cmg näm 2022. 

- Can b các dan vj nh.n quân. 

- Gia dInh có cong dan nhp ngfl. 

3. Chu'o'ng trInh buôi I 

Bt du tir 07 gi 30 ngày 17/02/2022 (ngày 17/0 1 nãm Nhâm Dn) 

- Giao quân. 

- Van ngh chào mrng. 

- Thông báo chuang trInh. 

- Báo cáo cp trén. 

- Chào cè', hat quc Ca. 

- Tuyên b 1 do, giói thiu dii biu. 

- Cong b Quyt dnh cüa Chü tjch UBND tinh v vic giao chi tiêu gçi cOng 
dan nhp ngQ thirc hin nghia v1i Quân sr và nghia vi.i Cong an nhân dan nãm 2022 
(1)/c Thiçing tá Bii DInh Duang - Chi huy tru&ng - Ban CHQS thj xã). 

- Dánh trông mó' hi giao quân (1)/c Pham Thj Hng Toan - BI thu Thj üy) 

- Lãnh dao  dja phuong phãt biu (1)/c Doàn Tin Dung -Phó 131 thu Thj u - 
Chü tich UBND thi xã) 

- Di din to chu'c chInh tr- xã hi phát biu (1)/c Phing Thj Hanh  - Chi tjch 
Hôi LHPN thi xa) 

- Dii din cOng dan nhp ngü phát biu (D/c Nguyn DInh An - phu'ng Nghi Thu) 
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- Dti din chi huy don vj nh.n quân phãt biu (D/c Tru'ng doàn nhn quân 
BTL Ving cânh sat biên 2) 

- Tang hoa, trao qua cho cong dan nh.p ngQ: 

+ Ln 1: Tang hoa, trao qua cüa Thi üy, HDND, UBND, UBMTTQ thj xã, dti 
din cong dan nhp ngQ vào 3 dan vj len nhn qua (Ban CHQS thj xã chuân bj qua) 

+ L.n 2: Tang hoa, trao qua cüa các co' quan, doàn the thj xâ, di din cong dan 
nhâp ngü vào 3 dan vj len nh.n qua (de nghj U' ban MTTQ thj xâ chü trI phOi hpp 
vi các co quan, doàn the th xã de chuân bj qua) 

- Các dan vj t chirc hành quân v don vj. 

4. trang trI 

Theo Huôngdn s 2332/HD-BTM ngày 15/12/2017 cüa B Tham muu QK4 
ye vic hung dan to chirc lê giao nhn qun (co so dO kern theo). 

5. Bô trI dôi hInh 

Theo HuOng dn s 2332/HD-BTM ngày 15/12/2017 cüa B Tham rnu'u QK4 
ye viêc hung dan to chirc lê giao, nhn quân; 

III. THOI GIAN 

- Ngày 15/02/2022: T chtrc kim tra li src khôe, lay mâu xét nghirn PCR-
SARS-Cov-2 cho tat cà thanh niên tn1ng tuyên nghia vii Quân sir, nghia vy tharn 
gia Cong an nhân dan närn 2022. 

- Ngày 17/02/2022 (Chü nht, ngày 17/01 nàm Nhâm 1)ân): TO chrc l giao, 
nhn quân. 

IV. PHU'O'NG PHAP 

- Bàn giao quân truc, to chrc 1 sau. 

V. DIA DIEM 

- Nhà van boa Phithng Nghi Hirong (S 99, Di l Nguyn Sinh Cung). 

VI. TRANG PHUC 

- Ban t chirc, dai biu (nu là quân nhân), quan, quân nhân chuyên nghip 
tham gia dir lê, mc tiêu lê phic müa dông. 

- Cong dan nh.p ngU: Mc trang phiic dugc c.p phát. 

- Quân nhân xu,t ngü nãm 2022: Mc trang phiic dirc'c cp phát tru'ác khi xut ngü. 

VII. NHIEM VU CAC BAN, NGANH 

1. Van phông UBND thj xã 

- Ph,i hap vri Ban CHQS thi xà chun bj ni dung khai mic, tuyCn bô 1' do 
gii thiu di biêu và ni dung dé lành do thj xa phát biêu. 

- Ciing VOi co quan Quân sir t chirc tip khách lành do thj xa và d?i  biêu cap trên. 
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2. Ban CHQS tlij xä 

- Chü tn phi hçpvi các don vi nhn quân và các don vj có lien quan lam tt 
cong tác chuân bj và tO chüc Iê giao quân. 

- Trin khai các hot dng tuyêntruyn, treo bang non, khâu hiu, pa no. áp 
phIch, cô dng ngày giao quân (cci the cong chào ngã tu tnc du'O'ng Nguyen Sinh 
Cung giao nhau dung Mai Thiic Loan-Cmnh tnii sO UBND Thj xã, ngä 3 tiuóc 
UBND Phu'Ong Nghi Huong, cOng chào thi. xã xong tru'óc ngày 3 1/01/2022) và 02 
câu khâu hiêu 2 ben truóc cong vào nhà van hóa phuO'ng Nghi Huong xong tmóc 
16 gi ngày 16/02/2022, cam ca phuón, hông kS  tr UBND thj xã len den nba van 
hóa phuO'ng Nghi 1-luong. 

* Ni dung khIu hiu 

+ P/,dt /,uy truy!1 t1ziig quê /111'ong, tuôi tré tlzj xii Cüa Là Izàiig hal lê,i 
throng báo vç To quôc. 

+ Sang c/,ién 1(10 diig i'à /ipc tp t/zeo gu'ong Bác Ho vi d(11. 

+ Dáng c3izg sOn V&t  Nain quang viii!, muon nini. 

+ N/iiçt 1it c/urn niIcng I/ian/i niên len ttir&ng nhlp ngü nOn, 2022. 

- Quán 1i nrn chãc s thanh niên nhp ngO, chi dçto các phuOng tO chOc gp 
rnt lien hoan ti nhà, ti phuà'ng, tng qua, dng viOn lam tOt cOng tác to cht'rc dua 
chân thanh niOn len duOng nhp ngü. 

- Nhn và cp phát quân trang kp thOi cho chin si, hoàn chinh rnçi thñ tic, hO 
so', chuân bi con nguO'i dê tiOn hành bàn giao cho các don vi nhn quail truóc ICc tO 
chirc lam lê. 

- Phôi hçp vói Cong an thj xã lam t& cong tác bâo v an ninh trt t11 trong t chirc l. 

- Phi h9p vOi phuOng Nghi Huong, dpn v sinh, trang trI hOi  trung. 

- Phi hcp vii Van phOng HDND-UBND thj xa, các phu'à'ng dê chuân bj ni 
dung phát bieu cCa lânh do và chien si moi, chuân bj ni dung chi tiet cbuong 
trInh to chOc, chC trI lam cOng tác to chrc lê giao, nhn quân dOng quy djnh, chju 
trách nhim cuOi cCng ye quân sO và chat luçng thanh niCn nhp ngC. 

- Thuê phuong tin chd quân d bàn giao cho trung doàn 764/B CHQS tinh 
Ngh An dung quy djnh. 

- ChC trI vói Trung tarn tthj xã lam tt cong tác phOng chng djch Covid-19 
(lcp bàn do thOn nhiét, kht kliuOn, phát khOu trang) và san sang các phuong an cap 
cCu kip  thai khi có tInh huOng xáy na. 

- Tng hpp báo cáo Hi dông NVQS thi. xã và ca quan cap tren. 

- Chuân bj ni dung rCt kinh nghim sau l giao quân. 

- Lp d trC kinh phi chuyên cho phOng Tài chInh -Ké hoch thârn djnh, trInh chC 
tjch UBND thj xã xern xét quyCt djnh. 

- BCo darn kinh phi và qua cho cOng dan nhp ngO. 
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- Chun b may phát din dir phOng rnt din ti hi tnrà'ng phithng Nghi Hro'ng 

3. Cong an tiij xã 

- Chü tn tin hành giao quân tham gia nghia V1J Cong an nhân dan cho các d(rn vi. 

- Chju trách nhirn k& 1un v tiêu chun chInh trj cüa cOng dan nhp ngü. 

- T chirc tt viêc báo dam giao thông trên triic duOng Nguyn Sinh Cung và 
tru'ó'c cOng nhà van hóa phuè'ng Nghi Huo'ng. Tniên khai tr 06 gi sang ngày 
27/02/2022 cho den két thüc buôi lê. 

- Phi hap vi Ban CHQS thi xà, UBNID phu'rng Nghi Hu'o'ng to chi.rc baa v lê 
giao, nhân quân, xir 19 kjp thyi moi tInh huOng ye an toàn giao thông d(ing pháp 1ut. 

* Ciii th: Qua trInh giao quân cu 09 dng chI trong do 06 d/e Cánh sat giao 
thông bô tn 03 diem bão dam giao thông thông suôt không dé ün täc Va 03 d/c 
cOng an bô trI trong khu virc giao quãn theo hip dông cia Ban CHQS thj xa. 

4. Phông Van hoá-Thông tin 

- Chi dto Trung tam VH-TT và Truyên thông chuân bj ni dung du'a tin tuyCn 
truyên, bô trI các khâu hiu và c vui ti các trçtc du'ng và các ni dung tuyCn 
tnuyên cô dng theo các ni dung trong kê hotch. 

- Chi dao Ban Van hoá các phiiing triên khai các hInh thrc tuyên truyên Co 
dng dê to chuc du'a chân thanh niên len dung nhp ngQ báo dam 9 nghia cüa 
ngày hi giao quân. 

5. Trung tam Van hoá-TT và Truyên thông thi xã 

- T chiuic tuyên truyn Luât NVQS trên h thng truyn thanh cüa thj xa tru'ó'c 
ngày giao quãn 10 ngày, dông thô'i dua tin các hott dng tru'Oc, trong lé giao nhn 
quân len Dài truyên hInh Ngh An. 

- Chun bj 01 trng to, 7 trng hi và 7 ngui mang mc trang phçtc tnuyên thng 
dê dánh trông hi phiic v chucing trInh buôi 1. 

- Chü trI và phi hçp vi Thj doàn t chiuic di van ngh Va chuân bj các tiCt 
miic van ngh chào mixng vâi ni dung ca nggi Dáng, Bác HO, quê hu'o'ng, dett 
nuo'c và nhung bài hat ye thi, xã Ciuia Là thi 1u'ng khoáng 30 phüt. 

- Khi chào cy m& nhac Quc ca và chi dto di van ngh cOng hat QuOc Ca. 

- Cr ngu?ñ dn d&t chuang tnInh van ngh chào mOng. 

6. Be nghj Uy ban Mt trn To quôc thj xä 

- Tharn gia Doàn chü tjch và chi do UBMTTQ các phuO'ng lam tOt cOng tác 
tuyên truyen, dng viên cac gia dinh có con em len dung nh.p ngU nãm 2022. 

- Chun bj qua d tang chin si mOi. 

7. Th doin 

- Phôi hp vi Trung tam van hóa chuân b cac tiêt mijc van ngh chào rnmg 
tnrc buOi lê và hrnrng dan doàn thanh niên cac phuô'ng lam thO tie chuyên sinh 
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hot doàn dñng quy djnh. 

- Phi hçp vói co' quan Quân sir, Trung tarn Van hóa thj xã chi do Ban chap 
hành doàn các phuàng to chirc giao lu'u van ngh giQ'a cong dan nhp ng, cuân 
nhân hoàn thành NVQS, dông thi to chü'c cho cOng dan nhp ngfi và cOng dan 
hoàn thành NVQS di thàp huong các dja chi dO tru'ó'c ngày giao quân (Ni dung, 
hinh thOc do Thi doàn tharn muu cho lãnh dao thi xã). 

- Kiêrn tra vic kt np doàn viên cho cOng dan len duOng nhp ngü. 

8. Hi lien hip phit nil' thj xä 

- PhOi hçip vó'i UBMTTQ thj xã chun bj qua và Iirc lu'9ng chuyen qua dê lánh 
dao CáC doàn the trao tang qua cho chiên si môi ti lé giao nhn quân. 

- Crng vi cac ban, ngành lam tot cOng tác tuyên truyn vn dng cong dan len 
du'Ong nhp ngü. 

- Chü tjch Hi LHPN thi xã phát biu dng viên con em len du'ng nh.p ngü 
trong lê giao quân. 

9. Phông Y tê, Trung tIm Y t th xã 

- Chuân b day dO c sO v.t chat Va to chLrc 1y rnu xét nghirn PCR- SARS-
Cov-2 cho cOng dan len duOng nhp ngO theo kê hoch, trong do Quân di 36 cOng 
dan, COng an 04 cong dan, di.r phàng 02 cOng dan. 

- PhOng Y t phéi h9p vo'i Trung tam Y t thj xãchu.nbj 01 xe cO'u thuong và 
1 tO Y tC 3 d/c, darn bâo thuOc men, diing c y tê can thiêt phiic vi.i trong buOi iC 
giao quân ti nba van hóa phu'O'ng Nghi HuGng. 

- Phi hap vó'i Ban CHQS thj xã thixc hin các bin pháp phOng chOng djch 
Covid- 19 tru'óc và trong lé giao quân. 

10. ban nhãn thIn phu'ô'ng Nghi Hu'o'ng 

- COng vó'i Ban CHQS thj xã chun bj Hi tnràng, tng dçn v sinh trong hi 
truo'ng và khu vrc giao quân. 

- Trin khai k hoch t chOc hrc lu'ong tun tra, canh gác bOo dOrn an ninh ti 
khu Vuc giao quân tO 16 giè ngày 16/02/2022 den 11 giO' ngày 17/02/2022 thco chi 
do cOa Côngan thj xa. 

- Chuân bj san bOi, tong v sinh và t chOc gi xc (co ye gi Xe, không thu tin). 

11. PhOng Tài ChInh - Kê hoch thi xã 

- BOo darn ngân sách kjp thai cho cOng tác to chüc lê giao, nhn quail. 

12. Uy ban nhuIn dan các phu'ô'ng 

- Nm chic tu' tu'O'ng, quOn 1S'  chat chC s cOng dan dã phOt Lnh nhp ngO. 
Thu'ng xuyen kiêm tra, dOn dOc, dng viCn, kjp thO'i giiip dO' cOc gia dinh có con 
em nhp ngO, giOi quyêt nliu'ng khó khOn, vuó'ng mOe truóc ngày thanh niCn len 
duO'ng nhp ngO. 



7 

- To chirc gap mat, lien hoan chia tay, tng qua, viêng dài tu'ng nirn Lit s. 

- Quãn 1' tt s thanh niên dir phOng sau 20 ngày k tr ngày giao quân dê sn 
sang bü dôi. 

- Lam t6t cong tác chun hi, dung 06h30' sang ngày 17/02/2022 tO chü'c du'a 
chan thanh niên len thrà'ng nhp ngO có mt tai  nhà Van hóa phung Nghi I-lu'Gng 
dê bàn giao cho các dGn vj nhn quân và di.r 1 giao, nhn quân. 

- Chun bj bang rOn, kh.0 hiu tuyên truyn c dng du'a chân i các trijc 
dithng chInh cüa phung truc 8 ngày tInh tr ngày giao quân Va treo thành xc 
(nêu di bang ô to du'a cong dan len du'ng nhp ngU) mi phung du'a di 02 c tO 
quOc can dài 3m giao cho thanh niên nhp ngU cam trong di hInh giao quân. 

* Khu hiu c dng. ('theo ni dung khdu hiu cta Ban CHQS thj xd tçii in,c 2, VI/) 

- Lam tt cOng tác tuyën truyn, dng viên, thäm hOi tang qua, du'a cOng dan nhp 
ngi tham gia giao lu'u Van ngh, thãp huang các dja chi dO do Thj doàn tO chirc. 

- Dng viën s quân nhân dã hoàn thành NVQS näm 2022 dir lê giao, nhn quân. 

- Khi dua cOng dan len dir 1, báo dam an toàn tuyt dOi. 

VIII. QUY DINH THO'I GIAN CONG TAC BAO DAM 

1. Mpi cong tác chun bj cho 1 giao nhn quân phái hoàn thành xong truc 1,6 
giO' ngày 16/02/2022 dê Ban tO chrc, Hôi dOng NVQS thj xä kiêm tra 1i lan cuOi 
báo cáo Thung trirc Thj u, HDND, UBND thj xà. 

2. Dung 06 giO' 30 phüt ngày 17/02/2022 các thành phân dir lê CO mt ti dja 
diem giao quân. 

Ngày giao quân là ngày hi cOa toàn dan, là nhim vi chInh trj cüa các cp u, 
chInh quyên cüa các cap, các ngành. Yëu câu các co' quan, ban, ngành chi.i dng 
triên khai bão dam hoàn thành tOt nhim vii giao quân nãm 2022./. 

ATo'i iii, au: 
- Bô CHQS Tnh (B/c); 
- TI Thj u, 11 HDND, Chü tjch và các 
phó CT UBND; 
- Các thành viên H.dông NVQS thj xã; 
- Ban CHQS, CA thi xa 
- TT-VH-TT&TT thi xâ; 
- 7 phuông. 
- Liru: VP UBND; Q.— 

TM. U BAN NHAN DAN 
CHIJ TICH 

Domn Tin Dung 
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