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Cira Lô, ngày tháng 12 nàm 2022 

KE HOACH 
Tp huân triên khai thirc hin Pháp 1nh so 02/2020/UBTVQH14 ngãy 

09/12/2020, Ngh djnh so 131/2021/ND-CP ngày 30/12/2021cüa ChInh phü, 
Thông tu' so 55/2022/TT-BQP ngày 27/7/2022 cüa B Quôc phông 

Dê triên khai thçrc hin Pháp 1nh s 02/2020/IIJBTVQH14 ngày 09/12/2020 
cüa Uy ban Thrnng vii Quôc hi uu dãi ngithi Co cong vói cách mng; Nghj djnh 
so 13 1/2021/ND-CP ngày 30/12/2021 cüa ChInh phü quy djnh chi tiêt và bin 
pháp thi hành Pháp 1nh so 02/2020/UBTVQH14; Thông tu so 55/2022/TT-BQP 
ngày 27/7/2022 cüa B Quôc phông hung dn quy trInh cOng nhn và thrc hin 
chê d uu dãi dOi vi nguôi có cong vi cách mng thuc trách nhim cüa B 
Quôc phông; Quyêt djnh sO 1515/QD-TTg ngày 14/9/2021 cüa Thu tuécng ChInh 
phü ban hành kê hoch tim kiêm, quy tp hài cot 1it si con thiêu thông tin den näm 
2030 và nh&ng näm tiêp theo dam bâo chat ch, kjp thai, hiu qua, dung dOi tuçlng; 
Uy ban nhân dan thj xã ban hành ké hoch to chüc tp huân nhting van bàn pháp 
1ut nêu trên, nhu sau: 

!. MVC  JJ'CH, YEU CAU 
1. Muc dIch 
Nhäm bôi duong, nâng cao nhn thüc, trách nhim, näng hrc tham muu, to 

chüc thrc hin cho di ngü can b lam cong tác chInh sách trên dja bàn th xã ye 
thrc hin chê dO chInh sách un dâi ngui có cong vâi cách mng theo quy djnh; 
nhng nOi  dung co bàn ye chê dO,  chInh sách mói dugc ban hành dôi vi Quân di, 
hu phuo'ng quân dOi;  trên cci so do, thông nhât ye nhn thirc, nOi  dung, quy trInh, 
phuo'ng pháp thirc hin cong tác chInh sách. 

2.Yêucâu 
- Quán trit triên khai thirc hin day dü, kjp thOi, chInh xác các chê dO u'u dãi 

cüa Dâng, Nhà nuOc dôi vOi Ngithi có cong vO'i cách mng, nâng cao chat 1uçing, 
hiu qua hot dng phong trào "Den on dáp nghia", gop phân chãm lo dOi sOng vt 
chat và tinh than dôi vOi ngi.thi có cong vOi cách mng. 

- Nêu cao vai trô, trách nhim cüa các phông, ban, ngành, co quan, dcm vj, 
dja phuong và cá nhân trong qua trInh to chOc thirc hin. 

- Chuân bj chu dáo, toàn din các nOi  dung tp huân theo kê hoach dã xác djnh, 
t chc tp hun nghiêm tuc, chat chë, bão dam chat luqng, hiu qua, an toàn. 

II. NO!  DUNG 
Bôi duOng nhüng kiên thuc co bàn v Pháp 1nh s 02/2020/UBTVQH14 

ngày 09/12/2020 cüa Uy ban Thumg vi QuOc hOi  u'u dài ngixôi có cOng vOl cách 
ming; Ngh djnh sO 13 1/2021/ND-CP ngày 30/12/202 1 cüa ChInh phü quy djnh 
chi tiêt và bin pháp thi hành Pháp lnh so 02/2020/UBTVQH14; ThOng tu sO 
55/2022/TT-BQP ngày 27/7/2022 cüa BO QuOc phông huOng dan quy trInh cOng 
nhn và thrc hin ch dO ixu däi dOi vOi nguOi có cOng vOi cách mtng thuOc trách 
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nhiêm cüa B Quc phông bào; Thông tu s 80/2022/TT-BQP ngày 11/11/2022 
cüa B Quôc phông ye htthng dan vic to chirc tim kiêm, quy tp hài cot lit si và 
bàn giao hài cot lit Si; Quyêt djnh so 151 5/QD-TTg ngày 14/9/2021 cüa Thñ 
tithng ChInh phü ban hành kê hoich tim kiêm, quy tp hài cot lit si' con thiêu 
thông tin den näm 2030 và nhUTlg näm tiêp theo; gôm 6 chuyên dê sau: 

- Chuyên dé 1: Nh&ng diem mi trong Pháp lnh so 02/2020/UBTVQH14 
ngày 09/12/2020 cüa Uy ban Thung vit Quôc hi; Nghj dnh so 131/2021/ND-CP 
ngày 30/12/202 1 cüa ChInh phü. 

- Chuyên dé 2: Ho so, thu tiic, quy trInh cong nhn và thirc hin chê d ixu 
dãi dôi vi ngithi co cOng vói cách mng (doi tuçmg thuc Quân di quánl). 

- Chuyên dé 3: ChInh sách hu phucing Quân di và hott dng den on dáp 
nghia trong Quân di hin nay. 

- C7'iuyên dé 4: Cong tac tim kiêm, quy tp hài cot 1it si. 
- Chuyên dê 5: Mt sO ni dung mth trong thrc hin giãi quyêt chê d tai nn 

lao dng, bnh nghê nghip. 
- Chuyên dé 6: ChInh sách thôi phiic vii ti ngü trong Quân di và mt sO chê 

d, chInh sách dc thu trong Quân di nhân dan Vit Nam. 
III. TO CHIYC, PHIXOG PHAP 
1.Tôchü'c 
- Mo lOp tp huân 0 cap thj xã 
- Thành 1p Ban Chi dao, Ban to chOc, To giáo viên 

2. Phu'o'ng pháp 
Bôi duO'ng tp trung theo ni dung các chuyên d; huOng dn nhüng ni 

dung co bàn, thông tin ye ché d, chInh sách mOi; t9a dam, trao dôi kinh nghim 
trong t chrc thirc hin cOng tác chInh sách. 

IV. THANH PHAN, THfl GIAN, DA DIEM 
1. Thãnh phân 
- Thành viên Ban Chi dao 24 thi xã. 
- Ban Chi huy quân sr th xã. 
- Chü tch Hi dông chInh sách; Chi buy truOng Ban Chi huy quân sir, Cong 

chüc chinh sách các phumg. 
2. ThOi gian (dy' kién) 
- 02 ngày (30 và 31/12/2022). 
- Các môc th0i gian chInh: 
+ Ngày 16/12/2022: H9p Ban To chüc, To giáo viên quán trit, triên khai k 

hoach, thông qua giáo an tp huân. 
+Ngày 19/12/2022-21/12/2022: Hoàn thành mçi cOng tác chuân bj. 
3. Dja diem tp huãn 
Tai Hi truO'ng tang 3 Ban Chi huy quân sr thj xã Cua Là (Dja chi: SO 22, 

du'àng Nguyi Duy Trinh, thi xâ Cta Lô, tinh Ngh An). 
V. CONG TAC BAO DAM 
- Bâo dam kinh phi: Kinh phi t chuc tp hun cp thj xä sO ding ngu 

kinh phi dja phuong. Giao Ban Chi buy Quân sir thj xã 1p  di.r toán kinh phi tp 
huAn gOi PhOng Tài chInh th.m djnh, báo cáo UBND thj xã quyet djnb. 
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- Bão dam phumg tin: Các thành viên tham gia tp huân tir bâo dam phuang 
tin di 1i. 

VI. TO CHIYC THçC HIN 
1. Thành 1p Ban Chi do, Ban To chü'c, To giáo viên 
a) Ban Chi dao 
+ Ong Hoàng Van Phüc, Phó Chñ tjch UBND thj xâ, Trithng ban; 
+ Ong Trân Van Thâo, ChInh trj viên Ban Chi buy quân sr th xä, Phó 

trumg ban; 
+ Ong Nguyen Thanh Minh, Trrning Phông Lao dng, Thrnmg binh và Xã 

hi, thành viên; 
+ Ong VO Van Th9, Chánh van phông HDND-UBND thi xA, thành viên; 
+ Ong Nguyen Ba Soa, Chü tjch Hi cm chiên birth, thành viên; 
b)Ban To chile 
+ Ong Trân Van Tháo, ChInh trj viên Ban Chi buy quân sr thj xâ, Tnr&ng ban; 
+ Ong Nguyen Thanh Minh, Tru&ng Phông Lao dng, Thuong binh và Xä 

hi, Phó tri.rng ban; 
+ Ong Nguyen Ba Soa, Chü tjch Hi ciru chiên binh, thành viên; 
+ Ong VO Van Hung, ChInh trj viên phó kiêm Chü nhim Chinh trj Ban Chi 

huy quân su th xã, thánh viên; 
c) To giáo viên 
- Dông chI Trung tá Trân Van Tháo, ChInh trj viên Ban Chi buy quân sir th xA. 
- Dông chI Thiêu tá Vô Van Hang, Chinh trj viên phó kiêm Chü nhim CbInh trj 

Ban Cbi buy quãn sir thj xâ. 
2. Nhim vii cüa các phông, ban, ngành, co' quan, don vj 
a) Ban CHQS thj xã 

- Chü tn, phôi hçp vri các Phông, ban, ngành, dja phuo'ng lien quan chuân b 
các ni dung tham mixu cho UBND thj xã to chtrc Hi nghj tp huân Nghj djnh so 131 
cüa ChInh phü và Thông ti.r so 55 cüa B Quôc phông. 

- Tharn mini, chuân bj ni dung, chucmg trInh, giáo an bài giáng, ma két, in an 
tài 1iu. Tong hgp nhUng vrnng mac, khó kbän, cac kiên nghj, dê xuât (nêu co). 
Chuân bj các ni dung giái dáp vuó'ng mac trong thâm quyên; tiêp thu, tong hcip 
nhUng kiên nghj, dê xuât. 

- Chü trI, phôi hçip vâi các Phông, ban, ngành, dja phuang có lien quanchi do 
lam tot cong tác chuân bi; to chirc, diêu hành tp huân cap thj xA theo dung kê hoch, 
bãodámantoân. 

- Quãn 1, giám sat qua trInh to chirc tp huân, tong hçip tInh hInh báo cáo B 
CHQS tinh và UBND thj xã ket qua tp huân. 

2. Phông Lao dng, Thirong binh vã Xã hi thj xã 
- Can ci'r vâo kê hoach c1r di can b tham di.r tp huân day dü, dung thành 

phân quy djnh. 
- Chuân bj các ni dung trã 1i nh&ng vung mac, kiên ngh, dê xuât trong 

thâm quyên. 
- Ph& hçp vâi Ban Chi huy quân sr thj xã chuân bj các van ban, tái 1iu, ni 

dung có lien quan phic vii tp huân. 
3. Van phông HDND- UBND thi xã 
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Phi hgp vii Ban Chi huy quân sir thj xã ban hành kê hoch, giy m?yi tp 
huân dam báo cht ch, kjp thôi. 

4. Phông Tài chInh- Kê hoich thl x 
Tham mu'u UBNID thj xâ báo dam kinh phi cho tp huân theo kê hoch cüa 

UBND thj xã. 
5. Trung tm VHTT và TT thj xã 
Phôi hçip vói Ban Chi huy Quân si,r th xà to chüc tuyên truyên, dixa tin ye hi 

nghj ttp huân. 
6. Uy ban nhãn dan các phtrrng, co' quan, don vj có lien quan 
- Cr can b dr tp huân theo diing thành phân, quy djnh. 
- Lp danh sách can b tham gia tp huân và tong hp nhUng khó khãn, v ng 

mac, kiên nghi, dê xuât bang van ban g1ri ye Ban To chi'rc (qua Trçx ! Chmnh sách, 
Ban Chinh tn, Ban Clii huy quán sy thf xd) truc ngày 20/12/2022 dê tong hçp. 

- Quán 1 can b cüa co quan, don vi mlnh trong qua trInh tp huân. 
Nh.n duqc kê hoach nay, yeu câu các phông, ban, ngành lien quan, UBND các 

phuô'ng to chiirc triên khai thirc hin nghiêm tüc./. 

I%'i nliâii: 
- Bô CHQS tinh; 
- Chü tjch, PCT UBND thj xã; 
- Ban CHQS thj xã, Cong An thj xA; 
- Hôi Cuu chiên binh, Hi ngiRi cao tuôi thj xã; 
- Hi Thanh niên xung phong, UBMTTQ thj xã; 
- Các Phông: LD,TB&XH, Tài chInh; 
- Trung tarn VHTT và TT thj xä; 
- Thành viên BCD 24 thj xã; 
- UBND các phu'Ong; 
- Ban CHQS 7 phuàng. 
- Lu'u: VT, QS (Sq), 

TM. UY BAN NHAN DAN 
CHU TICH 

Doãn Tiên Dung 
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