
UY BAN NHAN DAN CQNG HOA XA HQI CHU NGIIiA VIT NAM 
THI XA CIA LO DIc 1p - Tu do - Hnh phüc 

So: /KH-UBND Ca Lô, ngày tháng nám 2021 

KE HO3CH 
Don quãn nhãn hoàn thành nghia vii quân sty nãm 2022 

Can cir vâo Lut nghia viii quail sr nãm 2015; Thông tu 279/2017/TT-BQP 
ngày 3 1/10/2017 cüa Bô trithng B Quôc phông quy djnh vic thirc hin xut ngü 
di vi h si quan, binh si phc vii ti ngü trong Quân di nhân dan Vit Nam; 
Hung dn s 811/HD-TM ngày 04/6/20 13 cüa Bô Tong Tham mu'u, Quân di 
nhân dan Vit Narn ye vic T chüc don quân nhân hoàn thânh nghia vii quân s1,r 
ti ngü trâ v dja phung; 

Can cir Thông báo cña các dGn vj có quân nhân xut ngü nAm 2022 thj xã Ci:ra 
Lô; Thirc hin chuong trInh cong tác tháng 01 näm 2022, Uy ban Nhân dan thj xA 
Ci:ra Lô xây dirng k hoch to chi.'rc don quân nhân hoàn thành nghia vi quân s1r tth 
v dja phuo'ng nãm 2022 nhu sau. 

I -  MJC filCH, YEU CATJ 

1. Muc dIch: 

Nhm thng nht trong vic chi dao  thrc hin dñng các quy djnh, t chCrc tin 
hành bui don quân nhân hoàn thành nghia v1i quân s1r ti ng tth v dja phu'crng 
näm 2022 4t kk qua tOt. The hin sr quan tam trong lãnh dao,  chi do ciLia các cap 

üy Dãng, chinh quyn, các ban ngành doàn the trong thirc hin chInh sách hu 
phuang quân di; thông qua do xây dirng thirc trách nhim, niêm vinh dir tir hâo 
ciLia th h tré trong thrc hin quyn, nghia vi ciLia thanh niên tip tçic giü vUng và 
phát huy bàn cht, truyn tMng tM dçp ciLia "Be di Ci H"cüng gop siLic vi 
nhiêm vu bào v tO quc và xây dirng quê hucng, phát trin kinh t thj xâ ngãy 
càng giàu dp. 

2. Yêu cãu: 

Ban Chi huy quân s1r thj xã là ca quan thu'mg trirc Hi dOng nghia vi quãn s1r 
thj xã phi hp chat ch vói các phOng, ban, Ca quan cüa thj xA thrc hin tt 
ni dung duqc giao ti buôi don quãn nhãn hoàn thãnh nghia vii quân si,r tr v dja 
phu'cmg dam báo nhanh gçn, nghiêm trang, an toàn tuyt di có nghia, nht là các 
bin pháp phông chng djch bnh Covid-19 gop phn giáo diic truyn thng t& 
dçp ciLia quê hu'ang thj x. 

Hi dng nghia vi1 Quân sr các phu'ô'ng, lnh dio ca quan, to chirc n.m sO 
lucrng quân nhân hoàn thânh nghia vi quan sir tti ngü tth v dja phu'ang nãm 2022 
d lam t& cong tác gp mt dng viên, dàng k vâo ngch dir bj hang 1 theo diLing 
quy djnh. 
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II. NQI DUNG 

1. T chirc don quân nhân xut ngü. 

2. Huàng nghip dy ngh cho quân nhân xuât ngü. 

III. THO'I GIAN 

Du kiên: Tir 8 giô 00 den 11 gRi 00 ngày 18 tháng 01 näm 2022 (Thôi gian c11 
th Ban CHQS thj xã së hip dng thông báo cho dja phuong bng din thoai) 

IV. TO CHI1'C THIC HIN 

Cong tác to chic (Giao cho Ban CHQS thj xã thirc hin) 

IV. DA DIEM 

Ti hi trithng tang 3, Ban CHQS thj xã Cira Lô 

V. THANH PHAN THAM DV 

- Dai diên lânh dao thi xã. 

- Các thành viên Hi dng nghTa vii quân sr thj xã 

- Các ban, ngành, doàn th thj xã (PhOng Lao dng TB&XH, Mt trn T 
quc, Hi Phi nü, Hi Ciru chin binh, Doàn thanh niên) 

- Ban CHQS thj, xã; phi trách các ban và can b phit trách da bàn phithng. 

- Can b các dan vj giao quân (nu co) 

- BI thu, Chü tjch, Chi huy tru&ng các phung có quân nhân xu.t ngü (co 
thông báo danh sách quân nhân xuit ngü) 

- Quân nhân hoàn thành nghTa vii quân sij nàm 2022. 

V. NHIM VJ CUA CAC CO QUAN, DON VI 

1. Các thành viên Hi dông NVQS thj xã 

Các thành viên dugc phân cong phii trách dja bàn có trách nhim chi do Hi 
dng NVQS các phuing rnmnh phii trách lam tt cong tác, t chirc gp mat, dng 
viên các quân nhân hoàn thành nghia vii quân sir tii ngü tth v dja phrnmg, quan 
tam to diu kin giãi quyt vic lam trong diêu kin cho phép, dñng các quy djnh 
cüa pháp lut, tIc hin t& chInh sách hu phuong quân di. 

2. Ban CHQS thi xã 

- Co quan thumg trirc giüp UBND; Hi dng nghia vii quân sir thj xâ phi hçp 
vii các don vj nm chàc so 1uçmg quân nhân xuât ngii; Kjp thai tham muu d xut 
vi UBND thj xà ni dung cOng tác t chüc tiên hành bui don quân nhân hoàn 
thành nghia vi1 quân sir tii ngQ tth v dja phuang, báo dam chat luqng, nhanh, gon, 
an toàn, ti& kim, nhât là các bin pháp phOng chông djch bnh Covid-19 dOng 
quy djnh. 
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- Phi hcp vói các tru'ng dy ngh các phông, ban, ngành, doàn th cüa th 
xã; UBND các phung, co quan, t chüc, lam tot song táC dng viên, hrnng 
nghip cho s quân nhân hoàn thành nghia vii quân sr tr& v da phuang; hithng 
dn UBND CáC phuô'ng t ChuC gp mat, däng k quân nhân di,r bj theo Lut lirc 
1ugng dr bj dng viên dam báo chat ch, thông nhât. 

- Hip dng cht chê vi các phumg, co quan, CáC dan vj có quân nhân xu.t 
ngü; hoàn chinh thu tiic h sa van bàn dê tiên hành bàn giao, dàng k dam bào 
nhanh g9n cii the. 

- Chuân bj hi trithng to chirc don nhn theo dung hung dn cüa trên. 

- Chutn bj bài phát biu cho lãnh do thj xA, bài phát biu cho quân nhan xui 
ngü trô v dja phuang phát biu theo k hoch. 

- Chun b day du mi thu tiic tip nhn quân nhân xut ngü trâ v da phuang 
theo ding k hoch, Däng k quân nhân vào ngch dr bj dung quy dnh 

- Mñ CaC thành phn dir bui don quân nhân hoàn thành nghia v11 quân sir tth 
v dja phuang theo quy djnh. 

- Tham muu cho UBND thj xã tang qua cho CáC Quan nhân hoàn thânh nghia 
v quân sr tth ye dja phuang, dông thO'i 1p dir trü kinh phi bào dam chuyn cho 
phOng Tài chInh- K hoch thm dlnh  trInh UBND thj xA xem xét, phê duyt. 

3. Phông Tài chInh - Kê hoich 

PhM hp vi Ban CHQS thj xã d thm djnh kinh phi trInh UBND thj xä 
xem xét, phê duyt. 

4. Trung tam Van hóa - The thao và Truyn thông thi xã 

C phóng viên ghi hInh, dua tin hott dng buM don quân nhân hoàn thành 
nghia v1i quân sçr ti ngü trâ ye dja phuang và các hot dng gp rnt, dng viên, 
giao nhim vii ti các phung. 

5. Phông Lao dng Thu'o°ng binh và Xã hi 

Ph& hçip vii Ban CHQS thj xã to chuc hu'O'ng nghip cho so quân nhân 
hoàn thành nghia vii quân sir tth v dja phuo'ng. 

6. Thj doàn 

Chi diao  Doàn Ca s& CáC phuang tiêp nhn chuyn sinh hot Doàn tr các dan 
vj quân di v theo dung quy djnh. 

7. Các co' quan ban, nghành, doãn the cüa thj xä 

Trong phtm vi chuc nàng cUa rnlnh ph& hçp vOi Ban CHQS thj xã thirc 
hin t& COng tác don quân nhân hoàn thành nghia v11 quân six ti ngü tr& v dja 
phuang và thirc hin tot chInh sách h.0 phuang quân di to diu kin vic lam 

cho quân nhân xuât ngü só'rn on djnh CUC sOng. 
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8. Hi dông NVQS các phu'ô'ng có quân nhñn xut ngii 

- Chi do Ban CHQS phung lam t& cong tác dang k, quãn 1' chat ch quân 
nhân dr b theo quy djnh cüa pháp 1ut, lam tt cOng tác gp m.t dng viên giao 
n}iim vi cho các quân nhân hoàn thânh nghia vi qüân sr ti ngü tr& ye dja phuang. 

- Lam t& cong tác tip nhn quân nhân xut ngü cUa dja phixcing mInh theo 
ding hixâng din cüa Ban CHQS thj xã; bão dam phuo'ng tin don quân nhân xu.t 
ngü tir Ban CHQS thj xã ye phithng. 

- Quan tam to diu kin cho các quân nhân hoàn thânh nghia vit quân sr trO' 
v da phuang sóm n djnh cuc sng. 

VI. CONG TAC BAO DAM 

Ban CHQS thj xã 1p dir trii bão dam kinh phi theo K hoch don nhn quân 
nhân hoân thành nghTa vii quân sir tti ngü tr& ye dja phuang. Các phixmg, các co 
quan ban, ngành, doàn th thj xâ can cü chirc näng nhim vii, chu.n bj các vt chit 
có lien quan d thirc hin tOt cOng tác t chirc don nhin quân nhân hoân thành nghia 
v1i quân sir tti ngü trô v dja phucmg. 

Nhn dugc k hoach nay, d nghj các phông, ban, ngành, thành viên Hôi dng 
nghia vi quân sir thj xã, Ban CHQS thj xâ, Hi dng nghia vi quân sir các phung 
thrc hin nghiêrn tue.!. 

No'i nhân: 
- Bô CHQS tinh (b/c); 
- TT Thj Uy, TT HDND (b/c); 
- Cliit tjch, các Phó CT UBND thi x; 
- Các thãnh viên HDNVQS thi xã; 
- Ban CHQS, CA thj xä; 
- Các phông, ban; 
- UBND 07 phtrèng; 
- Lru: VT, QS. D35, 

Doãn Tin Dung 
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