
UY BAN NHAN DAN CONG HOA XA HO! CHU NGHiA VIT NAM 
THI XA CU'A LO Dc 1p Ti' do - Hinh phñc 

Sô:it /KH-UBND Cia Lô, ngiey  2  thcng Jnám 2022 

KE HOiCH 
To chile tp huân can b nám 2023 

Thirc hin Chi thj so 5388/CT-BCH ngày 01 tháng 12 nàm 2022; K 
hoach s 5389/KH-BCH ngày 01/12/2022 cüa B CHQS tinh Ngh An ye vic 
t chirc tap huân can bô näm 2023; 

Can cir kt qua th?c hin nhim vii Quân sir - Quôc phông da phuang 
näm 2022. U ban nhân dan thi xâ Cira Lô ban hành kê hoach tap huân can bô 
cho LLVT thi x. näm 2023 nhu sau. 

I. MJC IMCH, YEU CAU 
1.MicdIch 
- Nhm hithrig dan, thông nhât thirc hin các van bàn cüa Chinh phü, B 

Quôc phông; hrn9ng dan cüa Quân khu; Bô CHQS tinh ye cong tác quân sir, 
quc phông da phuong; to chüc, phuang pháp diên tp CH-TM (CQ) cap 
huyn, t chtrc giáo diic chInh trj - pháp luât, phuang pháp huân 1uyn Quân sir, 
Hâu cn - K thut, xây drng chInh quy. Lam co s& cho các Co quan, dun vj tO 
chirc thirc hin thông nhât trong toàn LLVT thj xã. 

- Thông qua tp huân khäc phiic nhftng thiêu sOt, chua thông nhât trong 
SSCD, hun 1uyn, xây dirng chInh quy và xây dçrng dun v VMTD "Mâu muc, 
tiêu biu" näm 2022. Gop phân nâng cao trInh do, näng 1irc toàn din cho di ngQ 
can b các cap dáp 1rng yêu câu, nhim vi Quân sr - Quôc phông dja phuang näm 
2023 vâ nhUng näm tiêp theo. 

2. Yêu cãu 
- Quán trit và thirc hin nghiêm tñc nhim vii tp huân can b, nêu cao 

tinh than, trách nhim cüa cap fiy, chInh quyên, ca quan, don vj các cap. 
- Chuân bj day dü, chu dáo, chi do, tO chirc chat chê. Quan so tham gia 

tp huân dñng, dü thành phân, báo dam ni dung, thO'i gian quy djnh. 
- Chap hành nghiêm k 1ut, ni quy 1cp tp huân, thrc hiên tot các ch 

d nên nêp chInh quy, quãn 1 chat chê quân sO, VKTB, báo dam an toàn tuyt 
dôi trong qua trInh tp huân. 

II. NQI DUNG TAP HUAN, KIEM TRA 
1. Ni dung tp huãn 
a) Cong tác Quân sr 
- Ni dung, phuong pháp báo cáo dê dtt, báo cáo ke hoich cüa binh chüng, 

ngânh trong diên tp CH-TM (CQ) Ban CHQS huyn, thành ph& th xã; 
- HuOng dan, thông nhât quy trmnh to ch'tirc hi ng giao ban theo quy ch phi 

hçp giüa qun sir, cong an và biên phông ye bão v an ninh quc gia, giQ gin trt tu' an 
toàn xâ hi, dâu tranh phOng chông ti phm và thirc hin nhirn vi Quc phông (ND 
03/2019/ND-TTg cila ChInh phü) i cap huyn và cp phuèng; 
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- Thng nMt h thng vn kin tác chin dài hn cp phumg, h so trçrc SSCD 
các ngày lê, têt; ho so diên tp chin dâu phung trong KVPT, diên tp PCTT-CHCN; 

- Mt so ni dung co bàn cüa Thông tu 85/2020/TT-BQP ngày 3 0/6/2020 
cüa B tru'ing Bô Quôc phông quy djnh 1p kê hooch huy dng, tiêp nhn, thông 
báo quyêt dinh, lnh huy dng, tp trung, vn chuyên, giao nhn 1rc luçing dir b 
dng viên; 

- Huó'ng din, thêng nhât hành dng cüa nguôi chi huy, Co quan don vj 
trong xir trI các tInh huông báo dng chiên dâu chiên dâu bào v Co quan don vj; 

- Thng nht quy cách son thão giáo an hutn 1uyn quân s1r, dàng k2 thông 
ké huân luyn, ho so huân 1uyn các dôi tung; 

- Hrnng dan, thông nhât xây dimg chinh quy Ban CHQS cap thj xã, phung 
(tharn quan phông 1im vic 01 Ban CHQS cap phung phông trirc, nhà tnrc DQ); 

- Thông nht to chrc, phuong pháp hun 1uyn diu 1nh di ngü, diu 1nh 
DQTV (thirc hành huân luyn Bài 8: Di dêu chuyên thành di nghiêm nhIn ben 
phãi (trái) chào và thôi chào); 

- Thông nhât to chirc, phuong pháp huân 1uyn KTCDBB và thrc hành 
hun 1uyn Bài 1 sñng tiêu lien AK: bàn miic tiêu an hin ban ngày, buôi h9c 2; 

- Thng nht t chüc, phuong pháp hun luyn di ngü chin thutt DQTV 
và thirc hành huân 1uyn Bài Trung di DQTV bào v miic tiêu khi có gay rôi, 
bao loan. 

b) Cong tác ChInh tr 
- Thng nhât ni dung hot dng CTD, CTCT cüa Ban CHQS cp xã, 

phu0ng, thj trân; 
- Hung dn thng nhât tuôi nghi hu'u theo quy djnh 13512020/ND-CP 

ngày 18/11/2020 cüa ChInh phü và mt so ni dung mi tti Tong tu 06/202 1/iT-
BLDTBXH ngày 07/7/202 1 cüa B truO'ng B Lao dng thuong binh và xã hi; 

- Mt s vn dê co bàn thirc hin nhim vi dan vn ti vüng dng bào có 
do trên dja bàn tinh Ngh An; 

- Mt so ni dung co bàn Pháp lnh s 02/2020/UBTVQH14 ngày 
19/12/2020 cua üy ban Thithng v QUC hi khóa 14 và Nghj djnh 
131/2021/ND-CP ngày 30/12/2021 cua chInh phü. 

- Hung dan, thng nhãt h thng so sách Cong tác Dãng, Cong the ChInh 
trj cap phu?mg. 

c) Cong tác Hu cn - K thut 
- Huthig dan kin toàn Ban Hu cn Nhân dan co S xã, phuO'ng, thj trn; 
- Mt so van bàn pháp 1ut ye bào dam trt tir, an toàn giao thông. 
- Dê an QN-21 "Nâng cao hiu qua tang gia san xut, ch bin trong 

Quân di bão dam phñ hop, an toàn, bn vüng giai don 2021-2025 Va den 
näm 2030". 

- Huâng dn mt sO ni dung quy djnh bào dam an toàn sir di.ing vu khI, 
khI tài, dan dugc, vt 1iu no trong huân 1uyn, din tp có 5ir ding dn that, dmn 
hal, thuôc no. 

2. Ni dung kiêm tra 
a) Dôi vth s5 quan, quân nhân chuyên nghip Ban CHQS thi xã: 
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*s quan: 
- Kim tra nhn thirc các van bàn quàn 1 nhà nuâc ye quôc phông và van 

bàn xây drng chinh quy, rén 1uyn k 1ut. 
- Thrc hành giàng mt bài hoc mt vn d huân 1uyn diêu 1nh tfrng 

nguè'i không có sñng (Bài 3, 4, 7, 8 bôc thàm mt bài). 
* Quân nhân chuyên nghip: 
- Kiêm tra nhn thirc các van bàn quàn 1 nhà nuc ye quôc phông và van 

bàn xây drng chinh quy, rèn 1uyn k 1ut. 
- Thrc hành lam bthc 2 (1am chm có phân tIch) mt bài hotc mt van dê 

hun 1uyn diêu 1nh tiirng nguè'i không có siing (Bài 3,4,7,8 bôc thàm mt bài). 
b) Dôi vi Ban CHQS phuông 
*chihuytm g:  
- Kiêm tra nhn thirc mt so van bàn quàn 1 Nhà nrnc ye Quôc phông, 

van bàn v xây dirng 1?c  1uçmg DQTV, DBDV và kiêm tra nhn thüc ye chirc 
trách, nhim vt, môi quan h cüa Chi huy tru&ng Ban CHQS phung. 

- Thirc hành giàng mt bài hoc mt van dê huân 1uyn di ngü chiên that 
DQTV; Bài bDQTV báo v miic tiêu khi có gay rôi, bto 1otn. 

* Phó Chi huy truö'ng: 
- Kiêm tra nhn thüc mt so van bàn quàn 1 Nhà nucc ye Quôc phông, 

van bàn ye xây dirng lirc luçing DQTV, DBDV và kiêm tra nhân thüc ye chüc 
trách, nhim vi, môi quan h cüa Phó Chi huy truông Ban CHQS phuèng. 

- Th?c hành giàng mt bài hoc mt van dê huân luyn k thut chiên dâu 
DQTV; Bài 1 silng tiêu lien AK: Bàn mic tiêu an hin ban ngày, buôi hoc 2. 

c) Trung di tnring, Tr v trithng 
Thirc hành lam buc 2 (1am chim có phân tIch) mt bài hotc mt van dê 

huân 1uyn dieu 1nh trng ngui không có sñng (Bài 3,4,7,8 bôc thãm mt bài). 
III. THANH PHAN THAM GIA T1P HUAN 
1. Ban CHQS thj xã: 100% si quan, quân nhân chuyen nghip. 
2. Cap phuè'ng: BI thu, Chü tjch UBND phuông; Chi buy tru&ng, Phó Chi 

buy tnr&ng, ChInh trj viên phó, Trung cti tnró'ng dan quân Ca dng. 
3. Trung di tru'ing Dan quân Ca dng, Trung di trithng Dan quân binh 

chñng, Trung di tru&ng dan quân Biên. 
4. Các ca quan to chtrc dan vj Tir v: Thu truOng, Lãnh do các ca quan, 

to chirc dan vi tu ye; Tu v trithng cüa 22 dan vj tir v. 
IV. TH€%I GIAN, DIA  DIEM 
1.Thôigian 
a) Tp huân: 04 ngày tiir ngày 03/0 1 den ngày 06/01/2023. 
b) Các môc thô'i gian chInh 
- Ngày 16/12/2022: Các phithng; Ca quan, tO chñc dan v Tir v np danh 

sách can b tham gia tp huân (bang van bàn) ye Ban CHQS th xA (qua d/c Tiên 
Trg 1 Huân 1uynIBan Tham mini; SDT: 0982620572). 

- 14 gi 30 phut ngày 16/12/2022: H9p Ban chi dto, Ban To chirc, Ban 
Giám khão, To Giáo viên tp huân quán trit chj thj, trin khai k hoch tp hun. 

- Ngày 19 den ngày 25/12/2022: Thông qua giáo an tp hun. 
- Ngày 30/12/2022: Hoàn thành rnçi cOng tác chun bj tap hu.n. 
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2. D!a diem: Ti Ban CHQS thj xã (Sd 22, Nguyln Duy Trinh, khdi Vnh 
Tan, phzthng Nghi Hu'cing, thj xà Cz'a Lô,). 

V. CONG TAC BAO DAM 
- Ban CHQS thj xã bão dam hi trumg, ca s 4t chit, nôi dung, tài lieu, 

mO hInh, h9c cit phiic vii lrp tp huân. 
- Các phithng, dan v tr v tir bão dam phuang tin, trang phiic và bão dam 

quân so, thành phân trong thai gian tp huân. 
VI. NHh1M V1J CAC CO QUAN, DON VT 
1. Ban CHQS thi xã 
- Chuân bj ni dung, chuang trInh cho hp tp huân thông qua Ban Chi 

dto, th chüc tp huân diing thânh phân, quân sO, ni dung, thyi gian, chu'o'ng 
trInh theo kê hoach. 

- Lp dir trü kinh phi gfri Phông Tài chInh - Kê hoach thâm djnh trInh ChÜ 
tjch UBND thj xã phê duyt bão dam cho nhirn vii tp huân. 

2. Van phông HDND - UBND thj xã, Phông Ni vu: PhOi hçip vOi Ban 
CHQS thj xã Ci.ra Là diêu dng các thành phân tham dir hrp tp huân dung, dü 
thànhphântheokêhoch. 

3. Phông Tài chInh - Kê hoich: Phôi hçip vOi Ban CHQS thj xa thâm djnh 
du trà, trInh Chü tjch UBND thj xã phê duyt kinh phi phic vi cho lap tp huân 

4. UBND các phuông; 22 don vj ttj v: Tto diêu kin thai gian, cong 
vic bô trI cho can b tham gia dung, dü thành phân theo quy djnh, dOng thai h 
trçi kinh phi cho can b cüa dja phuang, dan vj quãn 1 tham gia tp huân theo 
kêhoach. 

Nhin duçic kê hoach nay yêu câu các ca quan, üy ban nhân dan các 
phu'ang và don vj quán trit vâ tO chrc thirc hin nghiêm 

Noin!iân: 
- Bô CHQS tinh; 
- TT Thi us'; TT HDND; B/cáo 
- Chü tich, the Phó Chü tich UBND; 
- Các co quan, phàng, ban, ngành thj x 
- UBND cac phu&ng; 22 dan vj tir ye; 
- Luu: VT, QS. T43. 

TM. UY BAN NHAN DAN 
CHU TECH 

Doän Tiên Dung 
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