
UY BAN NHAN DAN CONG HOA xA HO! CHU NGHiA VIT NAM 
TH  XA C!A  LO DIc Ip - Tir do - Hinh phüc 

S: /KH-UBND Cira Lô, ngày tha'ng 01 näm 2023 

KE HOACH 
Hoit dng cong tác chInh sách nhãn djp 

fêt Nguyen  dan Qu Mao nàm 2023 

Nhm t chüc các hoit dng nhân djp tht Nguyen dan Qu Mao näm 2023. 
UBND Thj xã Cüa Là ban hành kê hoch to chirc thãm chüc t& các dGn vj LLVT, 
Mc Vit Narn Anh hung, Anh hung LLVTND và các gia dInh chInh sách, ngithi có 
cong vói cách mng trên da bàn thj xà nhu sau: 

I. M!JC DICH - YEU CAU: 

- Nhm phát huy truyn thng dii doàn kt toàn dan tc, tinh thin "tung 
than, tuang ái", do 1 "uOng nuóc nhâ nguôn" dng viên, khIch 1 tinh than cüa 
can b, chiên s LLVT thj xã, các gia dInh chInh sách, ngu'i có cong vi each 
mng nhân djp têt Nguyen dan Qu Mao 2023. 

- To chirc thit thirc, hiu qua, tiêt kim, không phô tnrang hInh thüc, bào 
dam tuyt dOi an toàn. 

II. NQI DUNG: 

1. To chtc dâng huong, dãng hoa dài tu'&ng nim các anh hung 1it s5 

1.1. Clip thjxö 

- To chüc dâng hixang, dâng boa tti Dài tung nim 1it s thj xã. 

- Thành phn: Länh dto Thj üy, HDND, UIBND, UBMTTQ, TruOrng cac 
phông, ban, ngành, doàn the cap thj xä; Cong an thj xã; DOn Biên phông ctra khâu 
càng Cra Lô - Ben Thüy; Hãi di 2; Can b sr quan, QNCN Ban CHQS thj xâ; di 
din cap üy, chInh quyên, các phông, ban, ngành, doàn the các phuè'ng. 

1.2. Ctp p/i uông 

Can ci'r vào tInh hInh c11 th tham gia dâng huang, dâng boa tai  dài tuàng 
nim 1it s5 thj xã và t chirc dâng huccng, dâng boa ti các nghia trang, dãi tithng 
nim 1it s cüa phuing rnInh. 

2. Thám tng qua 

2.1. Cip t/zj xii 

- Thäm, chüc tét BTL Quân khu 4; B CHQS tinh Ngh An; Bô Chi buy 
BDBP tinh Ngh An; Cong an tinh Ngh An; Doàn diéu duorng chInh sách Quân 
khu 4; Ban CHQS thj xà; Trung doàn Cânh sat cci dng Bäc mien trung; Hài di 
137 Vüng I, Hâi quân; Cong an tb xã; Hal Di 2 B di Bien phông; DOn Biên 
phông cüa kh.0 câng Cua Là - Ben Thüy; Phông cánh sat ccc và cru h, ciru 



nan tinh; Cim dip báo CD7/BTMQK4; Tiu doàn hn hcp 32 dão Mt; Dti di 
33 dào Ngu; M VNAH, AHLLVT và các gia dInh chinh sách trên dja bàn. 

- Thành phân: Lânh dao  Thi üy, HDND, UBND, UBMTTQ và dai  din mt 
sôphông,ban. 

- Th?ii gian: Dr kin ngày 13/01/2023 tirc ngày 22/12/2022 am ljch (I/th'Sáii). 

(co giáy mô'i cy the gtci các thành phn) 

2.2. Cp phu'&ng 

- Cir can b dai  din cp ui', chInh quyn, Mt trn To quc tham gia cüng vói 
doàn cüa thj xa chic têt các don vj LLVT, M9 Vit Nam Anh hung, Anh hung 
LLVTND và các gia dInh chInh sách, ngui có cong vi cách mng trên dja bàn 
phuông mInh. 

- To chirc thäm hOi, chiic t& các don vj LLVT, M Vit Nam Anh hung, Anh 
hung LLVTND và các gia dInh chInh sách, ngui có cong vOi cách mng, quân 
nhân dang tai  ngü, thanh niên sn sang nhp ngU näm 2023 trên dja bàn phumg 
mInh. 

III. TO CH15C THTXC HIEN: 

1. Van phông HDND-UBND thj xã: 

- Tham mi.ru cho Th üy, UBND thj xä xây dimg kê hoich trin khai thirc hin. 

- PMi hgp vi Ban CHQS thj xã, phông Lao dng Thuong binh và Xã hi th 
xã chun bj các diêu kin lien quan và dOn dôc CáC co quan, don v thirc hin. 

- Phêi hçip vi Trung tam VHTT - TT thj xã dua tin. 

2. Ban CHQS thi xã: 

- Phi hop vói VP HIDND - UBND th xä chun bj các diu kin d trin khai 
thuc hiên theo k hoach. 

- Tham muu dr trCi kinh phi g1ri phông Tài chinh-Ke hoach  thm djnh trInh 
UBND thj xã xem xét, quyêt djnh và chuân b qua chüc tk cho các don vj, cá nhân 
theo k hoach. 

- Chun bj liic hrcrng phi hop vri Van phông HDND-UBND thj xã, phông 
Lao dng Thuong binh và Xã hi tO chrc dâng huong, dâng boa tai  Dài tu&ng 
niêm liêt s thj xã. 

3. Phông Lao dng Thuong binh và Xã hi: 

Phi hop vi Van phông HDND - UBND, Ban CHQS tM xä chuân bj vông 
boa, mâm ngü qua Va Các diu kin bâo darn cho boat  dng dâng boa, dâng huo'ng 
tai Dài tugng nim 1it s th xâ, 1ira ch9n dôi tung chrnh sách, tham mixu cho lành 
dao Thj üy, HDND, UBND t chirc các hot dng thàm hói, ttng qua. 

4. Phông Tài chInh - Kê hoich thj xa: 



- Báo dam kinh phi cho các hot dng thäm chiiic tt theo k hoch cüa UBND 
thj xä. 

- Tham gia cüng vi các doàn thàm chilic t& các dan v LLVT, Mc Vit Nam 
Anh hung, Anh hung LLVTND và các gia dInh chInh sách, ngi1Yi có cong vói each 
mng trên dja bàn. 

5. D nghj UST ban Mt trQin T quc và các phông, ban, ngành, doàn th th x 
can cü vào k hoach và chirc näng, nhim vit b tn can b tham gia các doàn dung 
thành phn, thai gian. 

Can cü k hoch d ng các dan v, Ca quan, phông, ban, ngành, doàn th thj 
xã và các phumg tO chCrc quán trit, phôi hçip, triên khai thxc hin nghiêm  tuc.I." 

No'i n/ian: 
- Thung trirc Thj üy; (b/c) 
- Chii tjch, các Phó Chti tich UBND thi xà; 
- BCH Quân sti thi xã; 
- VP Thi üy, HDND-UBND thi xã; 
- Các phOng, ban, don vj lien quan; 
- Lu'u VP, Q 

TM. UY BAN NHAN DAN 
CHU TICH 

Don Tiên Dung 



L!CH PHAN CONG 
Các doãn thãm Va tng qua nhân djp Tt Nguyen dan Qu Mao nãm 2023 
(Ban hành kern theo ké hogch /KJI- UBND ngày tháng 01 nárn 2023) 

TT Thành phân 
Thàm các co quail, 

don vj và các dôi tu'qng 
chInli sách 

Phi trách Gh 
h C U 

1. B/c Pham Thj Hng Toan, Tinh üy 
viên, BI thu Thj üy 

1. B Tu 1nh Quan khu 4 
2. B CHQS tinh 

Truing doàn 

2. B/c VO Van Hung, Phó chü tjch 3. B Chi huy BBBP tinh 
UBND th xä 4. Cong an tinh 
3. B/c Büi BInh Duang, Chi huy 
tru6ng Ban CHQS thj xã 

5. Trung doàn Cãnh sat ca 
dng Bc Inin trung 

4. B/c Trn Phan Long, Chánh Van 
phong Thj üy 

6. Thärn rnt s gia dInh 
chInh sách trên dja bàn 

Doàn 1 5. B/c Nguyn ChI Nguyen, Truàng 
phông Tài chInh - KH 

phuing Nghi Huong 

6. B/c Thai Hüu Hoang, Trç 1 chInh 
trj Ban CHQS thj xä 
7. Bai din Hôi cuu chin binh thi xa 

8. Dti diên Boàn Thanh niên thj xà 
9. Dti din Trung tarn VHTT-TT thj 
xä (dua tin). 
(Di xe Thj ñy, xe Uy ban, xe Quan s1r) 

1. B/c Doãn Tin Dung, Phó BI thu 
Thj ñy, Chü tjch UBND thj xã 

1. Boàn diu duO'ng chInh 
sãch Quan khu 4 

Trung doàn 

2. B/c Nguyn Hng Quang, PhO Chü 
tjch HBND thj xä 

2. Ciirn dip báo 
CD7/BTMQK4 

3. B/c VO Van HUng, ChInh trj viên 
phó Ban CHQS thj xà 
4. B/c VO Van Th9 Chánh Van phOng 

2. Hài Bi 2 BBBP 
3. Hãi di 137 VUng I, 
Hâi quân 

Doan2 
HDND-UBND thi xä 

. 
5. B/c Nguyen Thanh Minh, Truang 
phOng Lao dng - TBXH 
6. B/c Hoang Van Hãi, Trçi chinh trj 

4. Tiu doàn 32 dão Mt 
6. Tharn rnçt so gia dinh 
chInh sách trên dja bàn 
phung Nghi Hâi, phung 

Ban CHQS thj xã Nghi HOa 
7. Dti din Hi lien hip phii n& thj xa 

8. Bai  din Hi nông dan thj xa 
9. Dti din Trung tarn VHTT-TT thj 
xa (dua tin). 
(xe U ban) 



1. DIe Lê Thanh Long, PBT TT, Chü 
tjch HDND thj xä 
2. DIe Hoàng Van Phüc, PhO ehü tjch 

1. Ban CHQS thj xä 
2. Cong an thj x 
3. PhOng cãnh sat ccc 

Truâng doàn 

UBND thj xã và ciru h, ccru nan tinh 

3. D/c Vi Van Giang, Tnthng Cong an 4. Don BP Cãng Cira Là- 

thj xä Ben Thñy 

4. DIe Trân Van Thão, CTV Ban 4. Dui di 33 dáo Ngu 

Doàn 3 CHQS thj xà 5. Tham rnt so gia dInh 

5. DIe VO Hâi Hung, PhO Chánh Van chInh sách trén dja bàn 

phông Thj üy 
6. Di din Mt trn t quc thi xà 
7. Di din Cong doàn thi xà 
8. Dui din Trung tam VHTT-TT thj 
xä (dua tin). 

phung Nghi Tan, 
phuOng Nghi Thüy, 
phung Thu Thñy, 
phithng Nghi Thu 

(Di xe Thj üy, xe Uy ban, xe Cong an) 

UY BAN NHAN DAN THI XA CA LO 


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5

		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2023-01-04T10:08:18+0700
	Tỉnh Nghệ An
	Ủy ban nhân dân thị xã Cửa Lò<cualo@nghean.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2023-01-04T10:08:22+0700
	Tỉnh Nghệ An
	Ủy ban nhân dân thị xã Cửa Lò<cualo@nghean.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2023-01-04T10:08:28+0700
	Tỉnh Nghệ An
	Ủy ban nhân dân thị xã Cửa Lò<cualo@nghean.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2023-01-04T10:16:19+0700
	Tỉnh Nghệ An
	Ủy ban nhân dân thị xã Cửa Lò<cualo@nghean.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2023-01-04T10:16:25+0700
	Tỉnh Nghệ An
	Ủy ban nhân dân thị xã Cửa Lò<cualo@nghean.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2023-01-04T10:16:29+0700
	Tỉnh Nghệ An
	Ủy ban nhân dân thị xã Cửa Lò<cualo@nghean.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




