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Dc Ip - Tir do - Hnh phtIc 

Cz'ca Lô, ngày tháng näm 2022 

KE HOACH 
Tp huãn can b khung B, Huân Iuyn Di di BB1/Tiu doàn 

DBDV nàm 2022 cüa UBND thi xã Cüa Lô 

Can cir Quyt djnh so 09/QD-UBND ngày 10/01/2022 cüa Uy ban nhan dan tinh 
Ngh An v vic giao chi tiêu huân 1uyn, diên tap, kiêm tra san sang dng viên 1rc 
lu'çing dir bj dng viên närn 2022; Kê hoch 2300/KH-BCH ngày 27/5/2022 cüa B 
CHQS tinh Ngh An v vic triên khai cong tác huân luyên, dintp kiêm tra san 
sang dng viên 1irc lu'cing dir bj dng viên näm 2022; Quyêt djnh so 904/QD-UBND 
ngày 05/04/2022 cüa Uy ban nhan dan thi xA Cüa Lô ye vic giao chi tiêu huãn 1uyn, 
din tip, kiêrn tra san sang dng viên 1?c  1ucng dir bj dng viên nãm 2022; 

Uy ban nhân dan thj xã xây drng K hoch tp hun can b khung B, hun 
1uyn Dii di BB1/Tiêu doàn DBDV thj xä näm 2022 nhu sau: 

I. M!JC DICH - YEU CAU 

1. Muc dlch 

- Nhrn ki/n tra, dánh giá khà nãng to chirc diu hânh cüa cac cap, các 
ngành, dja phuo'hg, don vj trong vic huy dng 1irc hiçng dr b dng viên 
(DBDV) tham gia huân 1uyn, diên tap, sn sang dng viên. Bâo dam cho vic huy 
dng thirc hin nhim v11 khi có tInh huông xáy ra imt cách nhanh chóng, thông 
nhât và hiu qua. 

- Nâng cao ye trInh d, näng 1rc cüa di ngü can b khung B trong cOng tác 
quán 1, chi huy phân dci, don vj dir bj dng viên, dáp 1rng yeu câu nhiêm vu sn 
sang dng viên, dién tap, sn sang chiên dâu. 

- TMng nhât ni dung, phuung pháp cong tác trong các giai doan  t chüc 
chuân bi, thirc hành chiên dâu cap phân dci; to chirc và phuong pháp huân 1uyn; 
phu'ong pháp xây d1rng kê hoach, tiên trInh biêu huân 1uyn, viêt giáo an và thirc 
hânh huan 1uyn phân di cho can b khung B bão dam chat luçrng hiu qua. Nâng 
cao ye trInh d diêu 1nh, trInh d k chiên thut; hip dông cüa các phân di trong 
huân 1uyn, diên tp dáp üng yeu câu nhim vii duçyc giao trong tInh hInh mth. 

2. Yêu cãu 

- To chirc hun 1uyn, din tap,  kiérn tra san sang dng viên dam bão diing 
ni dung, dOi tuçlng, thi gian; kêt thüc huân 1uyn, din tp tng kt, rñt kinh 
nghirn, báo cáo theo quy djnh; 

- Cong tác chun bj giáo an, thao tru'èng bâi tp phái chat chë, chu dáo. T 
chüc huân Iuyn, diên tp nghiêm t1ic; Huân 1uyn ket hcip vi rèn luyên và xây 
dirng chInh quy, báo dam an toán tuyt dôi ye ngui và VKTB; 
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- Nm vung các ni dung co bàn dã dugc trang bj d vn diing linh hot, 
sat thirc th vào trong din tp và SSCD. Thirc hin tot chirc trách chi huy, quàn 1 
phân di, duy trI nghiêm chê d ngày, tuân dáp üng yêu câu nhim vi. 

II. NO! DUNG 

Tp hun can b khung B, hun 1uyn phân di thixc hin theo Quyt djnh so 
21/QD-QH ngày 08/01/2015 ye vic ban,hành chuang trInh huân 1uyn lirc iuçing 
dir bj dng viên cüa Ciic Quân huânIB Tong tham muij. 

III. THOI GIAN 

1. Thôi gian tp huãn can b (khung B cüa eBB!) 

* ThM gian tp hun can b = 07 ngày trong do: 

+ Thi gian hu.n 1uyn 05 ngày x 07 giô'/ngày 35 gRx (huán 1uyn câ thir 7:'. 

* Các mc thii gian chInh: 

+ Th?yi gian thông qua giáo an: Tir ngày 04/7 den 13/7/2022 (co k hoch rien). 

+ Thai gian hoàn thành cong tác chuân bj xong tru'éc ngày 15/7/2022. 

+ Th?i gian tp huân tr ngày 18/7/2022 den 24/07/2022. 

2. Thb'i gian huân 1uyn phn di (cBB1) 

* Thai gian tp trung hun 1uyn = 18 ngày, trong do: 

+ Thai gian không huân 1uyn = 04 ngày (02 ngày di, ye; 02 ngày nghi). 

+ Thyi gian hun 1uyn 14 ngày x 07 giôVngày =98 gR (hun 1uyn cà thu 7) 

* Các mc thai gian chInh: 

+ Th?yi gian thông qua giáo an: Tr ngày 25/7 dn 3 0/7/2022 (co k hoch riêng. 

+ Thai gian hoàn thành cOng tác chun bj ngày 31/07/2022. 

+ Thai gian tp trung hun 1uyn và tham gia din tp PTDS dir kin: tü Iigày 
01/8/2022 den 25/8/2022 (Thai gian cy the can czc vào lich diên tap KVPT cza 
tmnh, thf xâ sê có thong báo sau). 

IV. MA DIEM 

1. Tp huãn can b (khung B cüa cBB1) 

- Phân 1 thuyt ti Hi tru'èng Ban CHQS thj xã. 

- Tp hun phuong pháp hun 1uyn DLDN t?i  san chào c Ban CHQS 
thj xä. 

- Ttp hun phucng pháp hun 1uyn KTCDBB ti san vn dng phuing 
Nghi Huong. 

- Tp hun phuang pháp huân 1uyn Chiên thut ti thao trwmg kMi Tr.n I hñ, 
phuô'ng Nghi Huo'ng. 
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2. Huân 1uyn phân di (cBB1) 

- Giáo diie chInh trj và huân 1uyn phân 1 thuyt tii Nhà van hóa UBND 
phuông Nghi Hu'ong. 

- Huân 1uyn DLDN tai  san vn dng phithng Nghi Huong. 

- Hun 1uyn KTCDBB tai  san vn dng phu'è'ng Nghi Huong. 

- Huân 1uyn Chiên thut tai  thao trung khôi Trân Phii, phumg Nghi Huong. 

V. QUAN sO, DOI TUNG 

1. Quân so: Tong quãn so: 130 dông chI (SQ = 12 die; HSQ-BS = 118 die) 

* Tp huân can b (khung B cüa cBB 1) 

Tong qun so: 20 dng ehi; (SQ =06 dlc; HSQ = 14 dIe) 

* Hun 1uyn phân dOi  (eBB 1) 

Tong quân s: 110 dng chI; (SQ =06 die; HSQ-BS = 104 die) 

2. Dôi tuQ'ng huân 1uyn 

Si quan, Ha si quan - Binh si dã dugc b nhim, sp xep, biên ch vào don v 
Dai dai dôi BB1/dDBDV thj xa. 

VI. TO CHUC TH11C HIN 

1. Thành 1p Ban clii dao, Ban to chüc 

a) Ban clii dao 

1.  Ong: Vö Van Hung Phó CT UBND thj xa Trrnng ban 

2.  Ong: Biii DInh Du'ang CHT Ban CHQS thi xã Phó ban true 

3.  Ong: Trân Van Thão CTV Ban CHQS thi xä Ban viên 

4.  Ong: Pharn Ng9c Duong Tru&ng phông Ni v Ban viên 

5.  Ong: Nguyn ChI Nguyen Tru'ng phông TC-KH Ban viên 

6.  Ba: Duong Thj San Hãi Tru'ng phông Y Tê Ban viên 

7.  Ong: Vö Van Th9 

b) Ban to chfrc 
Chánh VP HDND-UBND Ban viên 

1.  Ong: Büi DInh Duang CHT Ban CHQS thj xä Tru&ng ban 

2.  Ong: Hoãng Hái San Phó Chi huy tru&ng- TMT Phó ban true 

3.  Ong:VOVänTh9 Chánh VP HDND-UBND Phó ban 

4.  Ong: Trân Van The Giám de TTYT Ban viên 

5.  Ong: Trân Nht Thành Phó CHT- DV Ban viên 

6.  Ong: V6 Van S5 TLCS - Phu trách Ban CT Ban viên 

7.  Ong: Hoâng Van Anh Tro' 1 Quân khI Ban viên 

8.  Ong: Duong DInh Quyn Tiu doàn tru'&ng/dDBDV Thu k 

9.  Ong: Nguyn S' Hông Nhân viên Tài ehInh Ban viên 
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2. To chtIc và phuong pháp 

a) To dine: To chrc thành 02 Lp h9c 

* Lop 1: Tphuncánb(khung B cüa cBB1) 

Quân so 20 dlc; To chüc biên chê thành 01 Trung di, gm 02 Tiu di d tp 
hun do can b Ban CHQS thj xâ (khung A) trtrc tiêp tp huân cho can b khung B. 

* Ló'p2:Huânph.ndi(cBB1) 

Quân s 110 d/c; T chü'c biên ch thânh mt Dai  di, gm 03 Trung dôi, 
02 Tiu di hôa 1irc dê huân 1uyn do can b Trung di, Di di, Tiêu doâi' trirc 
tip hun 1uyn cho phân dci. 

b) Phuong pháp 

- Giáo diic chInh trj bang phuong pháp giãng giâi, thuyt trInh, k hgp 
trInh chiêu POWR POINT. 

- Hun 1uyn 1 thuyêt: Dñng phuo'ng pháp thuyt trInh, giáng giái kt hçTp 
mô hInh, tranh ye, hInh ânh mO phông, v.t thirc dê chCrng minh. 

- Huân 1uyn thrc hânh: 

+ Huân 1uyn Diëu 1nh di ngü: Nêu ni dung, phân tIch, giâng gini kt 
hqp sir ding dng tác mâu, the hin qua 3 buc: Lam nhanh; Lam chm có phân 
tIch Lam t 6 ng hçrp (co nhü'ng ni dung si.r dçing di mu) 

+ Huân 1uyn KTCDBB: Nêu ni dung thuyêt trInh, phân tIch, gián giâi 
kêt hgp sü diing dng tác mâu, the hin qua 3 bin9c: Lam nhanh; Lam chin có 
phân tIch; Lam tOng h'p (co nhüng ni dung sn ding di mu) 

+ Huân 1uyn Hu can - K5 thut: Giãng giãi, thuyt trInh, phân tIcli kt 
hp si:r dng rnô hInh, tranh ye, sir diing dng tác mu dê gi1i thiu. 

+ Hun 1uyn chin thujt: Hum 1uyn theo phuong pháp di ngü :hien 
thut, lay thrc hânh lam chInh, kêt hcp nghiên cüu t.p trung và thâo lur, kt 
1un, hithng dn hânh drng. 

3. Nhim vçi cüa các co quan, don vl 

a) Ban CHQS thj xã 

- Tham muu cho Uy ban nhân dan thj xã: Xây dirng k hoach, Quyk djnh 
thành lap Ban chi do, Ban to chnc, to giáo viên, khung quãn l lop hoc, ni Jung 
chuong trInh, khai mac,  be  mac. 

- Chun bj tht da dim, hi truäng, thao tru?Yng bãi tp, tài lieu, phân 
cOng can b viêt giáo an va chuân bj mO hInh h9c cii, to chrc thông qua Bati chi 
dao, Ban to chnc bâo dam chat lugng. 

- Cir can b tham gia hu.n 1uyn theo k hoach, bâo dam quân trang cho 
1irc 1ucng DBDV tham gia tp huân, huân 1uyn. Chun bj dy dü nôi dung, 
chuong trInh, giây moi, vt chat cho khai mac, b mac  hun luyên. 
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- Chü trI phéii hqp vói Phông Tài chInh - K hoach 1p dir trü kinh phI 
trInh UBND thj xã xem xét, quyêt djnh và to chirc cap phát chê d cho các dôi 
tugng và thanh, quyêt toán theo quy dnh hin hành, nghiêm tüc, chtt chë. 

- Phi hgp vói phông Y tê, Trung tarn Y t th xä xây dirng k hoach kim 
tra süc khOe theo các ni dung quy djnh Thông tu lien tjch sO 16/201 6/TTLT-
BQP-BYT ngày 30/6/2016 cüa lien Bô Y tê - B Quoc phông ye vic Quy dijnh 
khám siirc khoé thçrc hin nghia vi quân sr. 

- T chiirc phüc tra, rà soát kin toàn can b, QNDB, diu dng, biên ch 
lrp h9c, quãn l duy trI lap h9c bão darn an toàn tuyt dôi ye nguôi và VKTB. 

- PMi hçp vai dài truyn hInh thj xã kjp thOri dua tin ni dung, chrnmg 
trInh tp huân, huân luyn eBB 1/Tiêu doàn dir b dng viên thj xã näm 2022. 

- Lam t& cong tác dãng, Cong tác chInh trj, cong tác thi dua khen thuang. 
Chuân bj ni dung phát dng thi dua trong buôi khai mc huân luyn. 

- Bâo darn tot vu khI trang b và cOng tác Hu cn, Tài chinh cho 1irc 
Iuqng DBDV tham gia tp huân, huân luyn cüa Tiêu doàn DBDV thj xâ trong 
qua trInh huân luyn. 

b) Cong an thj xä 

Phi hap vai Ban CHQS thj xã nm chtc cht luçng v chInh trj cüa quân 
nhân di,r bj; chi dto cOng an các phung phOi hap vai Ban CHQS phuang kjp thai 
phát hin các tru&ng hap không dü phâm chat chInh trj dê có bin pháp mien nhim, 
bô nhim thay the. Cüng Ban CHQS th xã xi1 l các tru&ng hap chông lnh hotc 
can tra qua trInh to chiirc huy dng, tp trung tp huân, huân 1uyn, din tp theo 
quy dnh cüa pháp lut. 

c) Phông Ni vtj 

Phi hçip vâi Ban CHQS thj xa lam cOng tác thi dua khen thuang cho 
nhüng Ca nhân, tp the hoàn thành xuât sac nhim vii. 

d) Phông Tài chInh - Kê hotch 

Phi hap vai Ban CHQS thj xã thm djnh dir trü kinh phi trInh Uy ban 
nhân dan thj xã xem xét, quyêt djnh. 

d) Phông Lao dng - Thirong binh và Xã hi 

PMi hap vói Ban CHQS thj xA giái quyet ch do, chinh sách cho QNDB 
theo quy djnh cüa Lutt dir bj dng vien (khi can thiêt) 

e) Van phông HDND-UBND 

PMi hap vai Ban CHQS thj xã chun bj ni dung cho lành dao  thj xã phát 
bieu; phát hành giây rnai khai mac,  be  mac  tp huân can b khung B, huân 1uyn 
eBB 1/Tiêu doàn dr bj dng viên th xã nàrn 2022. 

1) Phong Y te th1 xa 
- Chi dao  Trung tarn Y t thj xã ra quyêt djnh thành 1p To kiêm tra sirc 

khOe cüa các phu'ang, tien hânh kiêm tra sure khOe theo các ni dung quy djnh tai 
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khoán 1 Diu 4 Thông tu lien tjch s 16/2016/TTLT-BQP-BYT ngày 30/62016 
cüa lien B Y tê - B Quôc phông ye vic Quy djnh khám sic khoé thirc hin 
nghia vii quân sij. 

g) Trung tam Y t thj xã 

- Ra quyêt dnh thành 1p các To kim tra src khöe cüa các phuèng, Chi do 
các To tiên hânh kiêrn tra sirc kkiöe cho quân nhân dir b duçic biên chê vào Dii dôi 
BB1, Tiêu doàn DBDV thj xä trong phuô'ng cüa mInh theo diing các ni dun. quy 
dinh tti khoân 1 Diêu 4 Thông tu lien tjch so 16. 

- Chi dio các To kiêm tra src khOe cüa các phu'ing 1p phiu kim t:a sirc 
khOe theo Mu 1 Phii 1iic IV; tng hçp, báo cáo ket qua kiêm tra si1rc khôe the3 quy 
dinh tai Mâu la, 5a, Phçl 1iic V thông tu 16 dê báo cáo các cap theo quy djnh. 

h) Trung tam Van hóa, the thao vã truyn thông 

Phi hçp vi Ban CHQS thj xã xây dirng phóng six và dua tin kjp th hott 
dng cüa lirc lugng vu trang thj xã. 

1) Uy ban nhân dan các phtring 

- Chi do Ban CHQS phu'ng phôi hgp vii các ban, ngành t chi1r giao 
nhim vi cho QNDB lam tot cOng tác dng viên QNDB và gia dInh tIchcLi'c, tix 
giác thic hin nhirn vii. Chuyn 1nh tr11c tiep den tmg quân nhân dê diêu dng 
dy dü QNDB cüa dan vj mInh bàn giao cho Ban CHQS th xä theo Quyet din h cüa 
UBND thj xã và 1nh gci cüa Chi huy tru&ng Ban CHQS thj xã. 

- Xây dirng k hotch, hip dng thi gian, dja dim, don dc quân nhân dr bj 
d To chrc kiem tra sirc khöe cho quân nhân dir bj truó'c khi tiên bàn giao than gia 
tp huân, huân luyn. 

- Kiêm tra, don dôc lirc lu'gng DBDV khi di hu.n 1uyn mang theo dIy dü 
các giây t?i lien quan: Lnh gpi nhp ngü, phieu kiêm tra sic khOe, Quyet djth bô 
nhiêm, phiêu QNIDB, the QNDB, can cuc cOng dan hoc chirng minh nhân din. 

- Phân cOng can b Ban CHQS phu'ông tham dir khai m1c, b mc v theo 
dOi don dOc näm chàc quân sO thuc phung quàn l trong qua trInh huân luyn. 

- Uy ban nhân dan phuO'ng Nghi Huong to mi diu kin d Ban C I-IQS 
thi xã to chiirc tp huân, huân luyn cBB1/Tiêu doàn DBDV thj xã ti dji bàn. 
(Bào dam nhà Van hóa, san van dung yà cOng tác an ninh trong thai gian tp 
huân, huân luyn). Phôi hqp vói Ban CHQS thj xä To chirc tng d9n v sinh 
trong và ngoài hi trung s?ch  se bão dam da diem truó'c khi hun luyn. 

k) Be ngh UBMTTQ thj xä, Hi Lien hip phii nü', Hi Ckru  (hin 
binh, Hi Nông dan, Lien doãn Lao dng, Thi Boãn 

Phi hp vi Ban CHQS thj xã lam tot cOng tác tuyen truyn, vn dng; 
thrc hin tOt chInh sách hu phuong Quân dôi dOi yi các gia dInh có quân 
nhân dr bj tham gia huân luyn, din tap,  kiem tra; kjp thô'i có mt dng vien 
quân nhân d b trong thai gian dang tp trung huân luyn, din tap, kim 1 -a. 
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1) Các co quan, ban, ngành, cong ty, xi nghip trên dja bàn thj xã 

- Lam tat cong tác tuyên truyn vn dng cho 1irc lugng DBDV sn sang 
nhn 1nh và tham gia huân 1uyn bào dam chat lugng, hiu qua theo chtrc näng 
nhim vii cüa ngành mInh. 

- Phai hçp vth Ban CHQS thj xã can b quân nhân dir bj tham gia tp 
hun, hun 1uyn theo Quyêt djnh cüa TJBND thj xà hay theo 1nh gi cUa Chi huy 
truöng Ban CHQS thj xã (neu co) báo darn dung thi gian, dja diem theo quy djnh. 

VII. CONG TAC BAO DM 

- Ban CHQS thi xA bâo dam dja diem, tài 1iu, bài giàng, giáo an, 
VKTB-KT: Bâo dam chê d an, nghi, trang phic, sinh hot; Ché d luang, phi 
cap (theo cap bc quân ham) cho QNDB tharn gia tp huân, huân 1uyn, diên tp 
theo quy dnh hin hành. 

- Ban CHQS các phuing báo vQtn chuyn QNDB bàn giao cho Ban CHQS 
thj xã ti dja diem huân 1uyn. Cir can b tharn gia theo döi QNDB cüa dan vj 
mInh, báo darn quân sO, tác phong, chap hành k 1ut trong thñ gian huân 1uyn. 

Nhn duçc k hoch, yêu cu các ca quan, dan vj, phông, ban, ngành cp thj 
xã và UBND các phithng, các cong ty, xi nghip có lien quan quail trit, triên khai, to 
chüc thrc hin nghiêm 

[%1 n/ian: 
- Bô CHQS tinh (b/c); 
- TT Thj Oy (b/c); 
- Chii tjch, phó ChO tjch UBND thj xã; 
- Ban CHQS thj xã, Cong an tlij xä, PhOng TC- 
KH, Ni vii,Y t Van phOng HDND-UBND tlij 
xa, TT Y té tlii xã, TT VH,TH & TT tlii xã, 
UBMT To quôc thj xã; 
- UBND 7 phueng, 22 don vj tr v; 
- Luu: VT, QS. Q4).- 

Doãn Tiên Dung 
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