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KẾ HOẠCH 

Tổ chức Lễ giao, nhận quân năm 2023 

 

Căn cứ Quyết định số 290/QĐ-UBND ngày 11/11/2022 của Chủ tịch 

UBND tỉnh về việc giao chỉ tiêu gọi công dân nhập ngũ năm 2023; Kế hoạch số 

4091/KH-BCH ngày 22/9/2022 của Bộ CHQS tỉnh, Kế hoạch số 74/KH-UBND 

ngày 28/9/2022 của UBND huyện về tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 

2023. UBND huyện xây dựng Kế hoạch tổ chức Lễ giao, nhận quân, như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

- Phát huy truyền thống anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân của huyện, 

tập trung sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp uỷ Đảng, chính quyền, các ban ngành, 

đoàn thể và Nhân dân trong huyện hoàn thành tốt chỉ tiêu giao quân năm 2023. 

Thông qua giao nhận quân xây dựng ý thức trách nhiệm, niềm vinh dự tự hào, 

quyền lợi và nghĩa vụ của công dân trước khi lên đường thực hiện nghĩa vụ bảo 

vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN.  

- Tổ chức Lễ giao, nhận quân trang trọng, an toàn, tiết kiệm, đúng quy 

định, đúng thời gian. Ngày giao nhận quân phải thực sự là ngày hội của tuổi trẻ 

lên đường bảo vệ Tổ quốc. 

II. NỘI DUNG, THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM 

1. Nội dung 

Thực hiện theo Quyết định số 2185/QĐ-TM ngày 21/11/2012 của Tổng 

Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam về việc ban hành Quy định tổ 

chức nghi Lễ trong Quân đội. 

2. Thời gian giao quân: Ngày 06/02/2023 (Tức ngày 16 tháng Giêng 

năm Quý Mão) 

3. Địa điểm: Tại Nhà Văn hóa huyện Trực Ninh. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

A. Thành lập Ban tổ chức 

- Chủ tịch UBND huyện, Chủ tịch Hội đồng NVQS huyện: Trưởng ban. 

- Chỉ huy trưởng Ban CHQS huyện, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng 

NVQS huyện: Phó ban thường trực. 

- Trưởng Công an huyện: Phó ban. 

- Thành viên Hội đồng NVQS huyện, Chỉ huy Ban CHQS huyện: Uỷ viên. 

B. Thành phần dự Lễ giao, nhận quân 

1. Đoàn Chủ tịch 



- Lãnh đạo Bộ Quốc phòng, Quân khu 3 (nếu có). 

- Lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Nam Định. 

- Đại biểu Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự tỉnh Nam Định. 

- Đại biểu Bộ CHQS tỉnh Nam Định. 

- Thường trực Huyện uỷ. 

- Lãnh đạo HĐND, UBND huyện. 

- Chỉ huy trưởng Ban CHQS huyện, Trưởng Công an huyện, Chủ tịch 

UBMTTQVN huyện, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh huyện, Chủ tịch Hội Liên 

hiệp Phụ nữ huyện, Bí thư Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh huyện. 

- Đại biểu đại diện các đơn vị nhận quân. 

2. Đại biểu khách mời 

- Lãnh đạo Bộ Quốc phòng, Quân khu 3. 

- Lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Nam Định 

- Đại diện Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự tỉnh; 

- Lãnh đạo Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh và các phòng nghiệp vụ Bộ Chỉ huy 

Quân sự tỉnh; 

- Các đồng chí Uỷ viên Ban chấp hành Đảng bộ huyện; Thủ trưởng các 

ban ngành, đoàn thể; Văn phòng Huyện uỷ, Văn phòng HĐND & UBND huyện; 

-  Đồng chí Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch UBND, Trưởng Công an, Chỉ huy 

trưởng Ban CHQS các xã, thị trấn. 

C. Nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị 

1. Ban CHQS huyện 

- Tổ chức hiệp đồng chặt chẽ với Công an huyện, UBND thị trấn Cổ Lễ 

xây dựng kế hoạch bảo vệ an toàn khu vực tổ chức Lễ giao, nhận quân và đường 

hành quân ra khỏi địa giới hành chính của huyện. 

- Phối hợp với các ban ngành, đoàn thể của huyện tuyên truyền trên các 

phương tiện thông tin đại chúng trước, trong và sau Lễ giao, nhận quân. Phối 

hợp với các cơ quan, đơn vị trang trí khánh tiết, mời và đón tiếp khách. 

- Hiệp đồng chặt chẽ với các xã, thị trấn, các đơn vị nhận quân hoàn chỉnh 

đầy đủ thủ tục hồ sơ văn bản để tiến hành bàn giao quân. 

- Đảm bảo đủ ghế ngồi cho đại biểu, tân binh và chuẩn bị đầy đủ các vật 

chất khác phục vụ cho Lễ giao, nhận quân. 

- Phối hợp với Phòng Y tế, Trung tâm Y tế huyện đảm bảo y tế trong suốt 

quá trình giao, nhận quân. 

- Tổ chức Hội nghị hiệp đồng kế hoạch giao, nhận quân với các ngành, 

các xã, thị trấn có liên quan. 

- Ổn định đội hình, chào cờ và điều hành công tác Lễ giao, nhận quân. 



2. Công an huyện 

- Đảm bảo an ninh trật tự trong quá trình tổ chức Lễ giao, nhận quân. 

- Đảm bảo giao thông trên các tuyến đường trong huyện từ khi các xã, thị 

trấn đưa thanh niên về địa điểm giao nhận quân đến khi các đơn vị nhận quân 

hành quân ra khỏi địa bàn huyện. 

3. Trung tâm Văn hoá - Thông tin & Thể thao huyện 

Phối hợp Ban chỉ huy Quân sự huyện, UBND các xã, thị trấn tổ chức treo 

cờ, khẩu hiệu dọc tuyến đường chính; tích cực tuyên truyền về Luật nghĩa vụ 

quân sự và các văn bản có liên quan đến việc thực hiện Luật nghĩa vụ quân sự. 

Trang chí khánh tiết, âm thanh, loa đài nơi diễn ra Lễ giao nhận quân và 

chuẩn bị các điều kiện khác đảm bảo cho buổi Lễ. 

4. Phòng Tài chính - Kế hoạch 

Đảm bảo kinh phí cho công tác giao, nhận quân năm 2023. 

5. Phòng Y tế, Trung tâm Y tế huyện 

Bảo đảm 02 tổ y tế phục vụ Lễ giao, nhận quân. 

6. Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh huyện 

Phối hợp với Ban CHQS huyện chỉ đạo đoàn cơ sở các xã, thị trấn chuyển 

sinh hoạt đoàn cho thanh niên; chỉ đạo Đoàn TNCS Hồ Chí Minh các xã, thị trấn 

tổ chức diễn đàn thanh niên, thăm hỏi, tặng quà, động viên thanh niên lên đường 

nhập ngũ. Chuẩn bị nội dung phát biểu tại Lễ giao, nhận quân. Hướng dẫn nội 

dung đại diện thanh niên phát biểu cảm tưởng tại buổi Lễ. 

7. Đề nghị Ủy ban MTTQ VN huyện và các đoàn thể chính trị - xã hội 

huyện chỉ đạo, hướng dẫn đoàn thể cấp dưới và các xã, thị trấn làm tốt việc 

tuyên truyền vận động thanh niên thực hiện tốt Luật Nghĩa vụ Quân sự, đồng 

thời động viên thăm hỏi tặng quà cho thanh niên trước khi lên đường nhập ngũ. 

8. UBND các xã, thị trấn 

- Quản lý chặt chẽ số thanh niên đã có Lệnh gọi nhập ngũ, nắm chắc diễn 

biến tư tưởng của từng thanh niên chuẩn bị nhập ngũ, báo cáo kịp thời về UBND 

huyện qua Ban CHQS huyện. 

- Chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể tổ chức thăm hỏi tặng quà, động viên 

thanh niên hăng hái lên đường nhập ngũ, tổ chức tốt diễn đàn thanh niên với nội 

dung và hình thức phong phú, thực sự là ngày hội của tuổi trẻ. 

- Tổ chức các hoạt động tiễn đưa thanh niên lên đường làm nhiệm vụ xây 

dựng và bảo vệ Tổ quốc thực sự trang trọng, vui vẻ, đoàn kết, tiết kiệm theo 

đúng hướng dẫn của Ban CHQS huyện. 

- Thị trấn Cổ Lễ và xã Liêm Hải cử đại diện thanh niên phát biểu cảm 

tưởng và rước đuốc truyền thống tại buổi Lễ. 

- Các xã, thị trấn bố trí xe ô tô vận chuyển công dân nhập ngũ (xe có trang 

trí băng cờ, khẩu hiệu...). 



- Các xã: Trung Đông, Liêm Hải, Trực Thái, Trực Đại, Trực Hưng, Trực 

Thanh, thị trấn Cổ Lễ, thị trấn Cát Thành tổ chức cắm cờ Tổ quốc ven Quốc lộ 

21 và đường 487, 488 (theo địa giới của xã, thị trấn) và treo các băng zôn, khẩu 

hiệu tuyên truyền (nội dung khẩu hiệu theo hướng dẫn của Ban CHQS huyện). 

D. Các mốc thời gian chính 

- 14 giờ 00 ngày 30/01/2023: Ban CHQS huyện tổ chức hiệp đồng cụ thể 

với các cơ quan, ban ngành có liên quan. 

- Từ ngày 01/02 đến ngày 04/02/2023: Đơn vị nhận quân về các xã, thị 

trấn nắm tình hình. Các xã, thị trấn nhận quân trang cấp phát cho các tân binh 

xong trước ngày 04/02/2023.  

- Ngày 05/02/2023: Hoàn thành mọi công tác chuẩn bị tại địa điểm giao 

nhận quân. Chủ tịch UBND các xã, thị trấn báo cáo với Chủ tịch UBND huyện 

về tình hình quân số và kế hoạch đưa quân lên địa điểm giao quân. 

- Ngày 06/02/2023 (tức ngày 16 tháng Giêng năm Quý Mão): Tổ chức Lễ 

giao, nhận quân. Thời gian cụ thể như sau: 

+ Từ 06 giờ 30 đến 07 giờ 30: Đưa quân vào vị trí tập trung. 

+ Từ 08 giờ 00 đến 08 giờ 40: Tổ chức Lễ giao, nhận quân. 

+ Từ 08 giờ 40 đến 09 giờ 40 các đơn vị đưa quân lên xe hành quân. 

Yêu cầu Thủ trưởng các phòng, ban ngành, đoàn thể, Chủ tịch UBND các 

xã, thị trấn tổ chức thực hiện./. 
 

Nơi nhận: 
- Hội đồng NVQS tỉnh; 

- Bộ CHQS tỉnh; 

- Thường trực Huyện uỷ; 

- Thành viên UBND huyện; 

- Thành viên HĐNVQS huyện 

- Các xã, thị trấn; 

- Các cơ quan, ban ngành, đoàn thể; 

- BBT Cổng thông tin điện tử huyện  

- Lưu:VT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 
 

 

 

Lưu Văn Dương 
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