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KE iiocn 

FIoit th)ng cong tác chInh sãch nhãn dp 
Têt Nguyen  dan Nhâm Dan näm 2022 

Nhrn to chüc các hoat dng nhân dip  Tt Nguyen dan Nhâm I)in nãin 2022. 
UI3ND Thi x Ca Là ban hành kê hoach to chirc thãm cIitc têt các dan vj LLV'!'. 
Mc Vit Nan Arih hmg, Anh htIng LLVTND và các gia dInh chin'i sách, 11guYi co 
cOng vói each mang  trCn dja bàn thj xã nhu' sau: 

I. MUC DICII-YEU CAU: 
- Nhãin pliát liuy truyn thông Dai  doân kt toàn dan tc, tinli thn luung 

thii, tu'ang ái", dao  19 'uOng mrc nh( nguOn" dng viCn, khich 1 tinh thmn cua 
can ho, chiCn s9 LLVT thi xä, các gia dInh ngträi cO cong vó'i each niing nhân dip 
'['Ct Nguyen dan Nhârn [)ân 2022. 

- TO cht'rc thiCt thirc, hiu qua, tiCt kirn, không phô tru'cing hInh th(ic, bao 
dam tuvêt dOi all bàn và chu dng trong phàng chong djch Covid-! 9. 

11. NJI i)UNG: 
1. To chü'c (lang hu'o'ng, dIlng boa Däi tu'o'ng nirn cac anli hün !it s 
1. 1. Cap tizi xii 
I'hi xâ tO chti'c dâng hu'o'ng, dâng Iioa tai  [)âi tu'cliig nim liêt sS' ill!  xã. 
- 1'hánh phâii rno'i: Lãnh dao Thi üy, HDND, UBND, IJI3IVITTQ, 'l'rLL'ang cac 

pliong, ban, ngành, doàn the cap th4 xà; Cong an thi xâ; DOn BiCn phOng cu'a kliñu 
cang Cu'a Là- BCii Thüy; Hãi di 2; Can b s' quail, QNCN 13an CHQS ih xã I)i 
din cap i.ty, chinh quyCn, càc ban, ngành, doân the các pIurng. 

1.2. CppIizi'O'ng 
Can cO vao tlnh limb cçL the tham gia dâl1g hu'ong, dãng boa tui I)ai tucug 

ni3m Iiêt s5' thi xâ và tO ch(rc dâng Iwang, dâng hoa tai các nghia tralig, th'ii ILlong 
niin liCt s9 cua phu'cing nInh. 

2.Thärntingquã 
2.1. Cap t/ljxii 

I)Oi tLrpng: lhãln chüc tCt BTL Quân khu 4; Bô CHQS tinh Ng1i An; I3 
Cm liuy BDBP tinh Ngh An; COng an tinh Ngh An; Trung doàn Cânli sal co 
döng Uãc mien trung; Hái di 137 yang 1, Hàj quân; COng an thi xâ; I Iái I)Ci 2 I3) 
dçi !3iCn phong; DOn BiCn phOng cu'a khãu cãrig Coa Lo-Ben Thüy; Citni di'p bio 
C!)7/13Tt\/IQKzI; Doàn diCti duThig chInb sách Quân khu 4; I.3an Cl-EQS lhi xâ. 1'iu 
doan 32 dào Mat; Dai  di 33 dáo Ngu'; Phông canh sat PCCC và c(ru h3,  cii'u iiili 
tinli, Mc VNAH, AHLLVT và các gia dlnh chInh sách trCn dja bàn. 

-, Thành phân mdi: Lãnh dao TM üy, I-IDND. UBND, UBMTTQ và dai  cIin 
môt sO phong, ban. 

- Thai gian: Dci' ldCn sang ngày 21/01/2022 1i'c ngày 1.9/12/2021 am IcIi (T1zá'Sáii,. 
(Co g/áy ,n&/ ci the gi.ii các thành phan,.) 



TM. UY BAN NHAN DAN 
CUU T!CiI 

2.2. Cp p/iiiOiig 

- Cr can b tham gia cñng vi doàn cua thj xã chiic tt các dcrn vj LLVT, M 
Vit Narn Anh hiing, Anh Jiing LLVTND và các gia dinh chinh sách, ngu'à có 
cong vii cách mang  trên da bàn phung rnInh. 

- To chñ'c thärn hOi, chic têt các dcrn vi LLVT, Mc Vit Narn Anh liiing, Anh 
hñng LLVTND và các gia dInli chInh sách, ngithi có cong vi cách mang  trên dia 
bàn phirng rnInh. 

III. TO CHUC THIIC HIN: 
1. Van phông HDND-UI3ND th xA: 
- Phôi hap vi Ban CHQS tlij xã chuân bj giây rnäi và nii dai biêu tharn gia. 
- Ch€i d5ng  phôi hap vii các ca quan, dan vj thijc liin. 
2. Ban CHQS thi xä: 

- P1ii hap vi Van phOng I-IDND, UBNID tb xâ chuân b iiç"ii dung, giiy mäi 
dai biêu. 

- Chuân bi lu'c hrang pMi hçip vâi Van pliOng HDND-UBNID th4 xa., pliOng 
Lao dông Thi.rang binh và Xã hi tO ch0c dâng htrang, dãng hoa tai  Dài tung 
nicrn liët s thi xã. 

- Lp du' tnt kinh phi gui phOng Tâi chinh k hoach do tham miru UI3ND thj 
xâ bO tn bão darn; chuân b qua chñc tt cho các dan v và càc cá iThân. 

3. Phông Lao dng Thirong binh vã Xä hi: 
Phôi hap vâi Van phOng HDND, UBND th xä chuãn bj vOng hoa, iiiãrn ngü 

qua và các diëu kin khác bào darn cho hoat dng dâng boa, dâng hircing tai  Dài 
tu'cYng niêrn 1it s thj xã, lçi'a chn dOi tucYng chinli sách, thain inu'u cho Iãnh dao  T'hj 
iy, HDND, UBND to chi'c các boat dng thärn hOi, tang qua. 

4. Phong Tãi chInh-Kê hoch thj xä: 
- Trên co sci du trñ kinh phi do Ban clii huy quân sçr gri dOn, tharn miru 

UF3NI) tli. xã bô trI kinh phi cho các hoat dng thãrn tng qua theo 1<0 hoach cua 
UBND thj xa. 

- Tharn gia cüng vâi các doàn thãrn chüc tt các don vj LLVT, Mc Vit Narn 
Aiih hung, Anh hting LLVTND và cac gia dInh chinh sách, ngui có cOng vOi cách 
mang trên dja bàn. 

5. Trung tam Van hóa the thao vã truyn thông th xã: TO chi'rc thông tin, 
tuyên truyn các boat  dng thãrn hOi, chñc tt các dan vj, I'c lu'çmg, gia dinh chinh 
sách iiliân dip  1't Nguyen dan Nhârn dn 2022. 

Yëu câu các phông, ban, don vj to chrc tniên khai tIiirc hin nghiêrn 

Noi ,i/zOn: 
- TlnrOng trrc Th 
- Cliii tich. các Phó Cliii tich UBND thi xã; 
- BCI1 Quân sir tlii x'i: 
- VI liii uv. HI)ND-UBND dii xã: 
- Các phông. baii, don vi lion quail: 
- IAru VP. QS 

Doän TiOn 1)(in 



DANLI SACH 
(ác doàn thäm vã chüc têt cãc don v, gia dInh chInh sàch nhiin d11 '1'ct 

Nguyen dan Nhãm dan 2022 
(Baii hành kèni Iheo kê hoçich /KH- UBND ngày iIiiig 01 näm 2022) 

f)oin 1 

IT Ghi 
chu 

rfhàl.Ih phân 

1. D/c Phairi Thj Hông Toan, Tiinh üy 
viên. 1:31  thu Thi ày 
2. D/c VO Van Hung, Phó chü tjch 
UBND tin xã 
3. 1)/c Bài DInh Duong, Chi huy 
truOng Ban CHQS thj xa 
4. 1)/c Trn Phan Long, Chãiih Van 
phOng Thi ày 
5. D/c Nguyn ChI Nguyen,  Tnràng 
phông Tài chInh - KH 
6. 1)/c 'lhái Hüu 1-bang, Ti I' chIith 
tn Ban CHQS thi xä 
7. Dai din Hôi cuu chin binh thi xà 
8. f)ai din Doân ['hanh nién tlii xii 
9. f)ii din irung tam VI-ITT-TT thj 
xii (dua tin). 
(Di xe Thj üy, xc LJy ban, xe Quân s,r) 

Thäm chüc têt các don 
vj, gia dInh chInh sách  

1. Bô lu lênh Quân khu 4 
2. Bô CI-IQS tinh 
3. B Chi huy BDBP tinh 
4. Cong an tinh 
5. Trung doàn Cãnh sat co 
dng Bc niin trung 
6. Thiirn ni1 s gia dInh 
chInh such trên dia bàn 
phuung Nghi Hu'Gng 

Phu trách 

Trung doàn 

Doàn 2 

1. Doàn diu duO'ng chInh 
sách Quân khu 4 
2. Cuin diêp báo 
CD7/BTMQK4 
2. Hãi Dôi 2 BDBP 
3. Hãi di 137 Vñng 1, 
Hii quân 
4. Tiëu doàn 32 dão Mat 
6. Thim mt sé. gia dInh 
chinh sách trén dia bàn 
phuO'ng Nghi fbäi, plmOiig 
Nghi }-IOa 

TrirO'ng doin 
1. D/e L Thanh Long, PBT IT, Chà 
tjch 1-iDND thi xii 
2. 1)/c 1loàng Vim Phuc, Phó chü tjch 
UI3ND tiij xii 
3. D/cVi Vim Giang, lruàng Cong an 
thj xii 
4. 1)/c Trn Vim Thiio, CTV Ban 
CI-iQS tlij xii 
5. D/c Chánh Vim phông HDND-
UBN D thi xii 
6. f)ti c1in Mat trtn to quOc thj xii 
7. Dii din COng doàn thi xi 
8. Dai  din Trung tam VHTT-TT th 
xii (dua tin). 
(Di xc Ihi ày, xc Uy ban, xe Cong an) 



1. D/c Doän Tiên Dung, PhO Bj thu 
Thi iy, Chti tjch UBND thi xã 
2. 1)/c Nguyen Hông Quang, Phó Chñ 
tich HDND thi x 

1. Ban CHQS thj xâ 
2. COng an thj xà 
3. PhOng cãnh sat PCCC 
Va cru h, cthi nn iinh 

Tnthng doân 

3. DIe VO Van Hing, ChInh tr viên. 4. Don BP Cáng Cira Là- 

phó Ban CHQS thi xã Ben Thüy 

4. DIe Phó Chánh Van phàng Th uy 4. Dai  di 33 dão Ngu 

1')iii 3 5. D/e Nguyn Thanli Minh, Tnràng 5. Thäm mt s gia dInh 

phOng Lao dng - TBXH chInh sách trén da bàn 

6. D/c Hoàng Van Hài, Tm chIith tn 
Ban C}-IQS thi xä 
7. Dii din Hi lien hip ph n thj xã 
8.Dii diri Trung tam VHTT-TT thi xà 

phu'O'ng Nghi Tan, 
phu'Ong Nghi ThOy, 
phu'O'ng Thu Thüy, 
phu'ng Nghi Thu 

(dua tin). 
(xeUzban) 

UY BAN NHAN DAN TFI! XA CUA LO 
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