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KẾ HOẠCH 

Tổ chức Lễ giao nhận quân năm 2023 

 

Thực hiện 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 vào Quân đội nhân dân và 

Công an nhân dân năm 2023; Quyết định số 788/QĐ-BCH ngày 13/12/2022 của 

Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự (CHQS) tỉnh về việc điều chỉnh phân bổ chỉ 

tiêu đầu mối đơn vị nhận quân năm 2023, UBND huyện Xuân Trường xây dựng 

Kế hoạch tổ chức Lễ giao nhận quân năm 2023 như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích: 

Nâng cao nhận thức cho các cấp, các ngành, các tầng lớp nhân dân trong 

huyện, nhất là thế hệ trẻ về nghĩa vụ, trách nhiệm đối với sự nghiệp xây dựng và 

bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN nói chung, thực hiện Luật NVQS nói riêng. 

2. Yêu cầu: 

- Các cơ quan, đơn vị căn cứ chức năng, nhiệm vụ phối hợp chặt chẽ, chuẩn 

bị chu đáo, tỉ mỷ. Tổ chức quán triệt, thực hiện nhiệm vụ được giao với tinh thần 

chủ động, tích cực, sáng tạo, an toàn và tiết kiệm. 

- Tổ chức Lễ giao nhận quân thực sự là ngày Hội của toàn dân; ngày Hội của 

tuổi trẻ huyện Xuân Trường lên đường tiếp bước cha anh, phát huy chủ nghĩa anh 

hùng cách mạng, niềm tự hào của quê hương, dân tộc và truyền thống vẻ vang của 

Quân đội nhân dân Việt Nam, quyết tâm xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc 

Việt Nam XHCN. 

II. NỘI DUNG 

Tổ chức Lễ giao nhận quân năm 2023 theo Quyết định số 2185/QĐ-BTTM 

ngày 21/11/2012 của Bộ Tổng tham mưu ban hành quy định tổ chức nghi lễ trong 

Quân đội và hướng dẫn của các cấp về tổ chức Lễ giao nhận quân. 

1. Thời gian: Buổi sáng, ngày 06/02/2023 (tức ngày 16 tháng Giêng năm 

Quý Mão). 

- Từ 07h00’: Các xã, thị trấn đưa thanh niên nhập ngũ có mặt tại địa điểm 

giao, nhận quân để tập trung. 

- Từ 07h15’ đến 07h30’: Thường trực Huyện uỷ; Lãnh đạo HĐND, UBND 

huyện; Các đồng chí Uỷ viên BTV Huyện uỷ; Lãnh đạo và các tân binh nhập ngũ 

năm 2023 của thị trấn Xuân Trường tổ chức dâng hương tại Đền liệt sỹ huyện và 

Tượng đài Tổng Bí thư Trường Chinh. 
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- Từ 07h30’ đến 07h50’ tổ chức đón tiếp Đoàn Chủ tịch, đại biểu Quân khu, 

đại biểu tỉnh tại phòng họp tầng 2, trụ sở HĐND-UBND huyện. 

- Từ 08h00’: Tổ chức Lễ giao nhận quân. 

2. Địa điểm: Tại sân Nhà văn hóa huyện (nếu trời mưa tổ chức trong Hội 

trường nhà Văn hoá huyện). 

3. Thành phần: 

a. Đoàn Chủ tịch: Dự kiến 15 đến 17 đại biểu. 

b. Đại biểu của tỉnh và thành phần dự Lễ giao nhận quân của huyện: 

- Đại biểu Bộ Quốc phòng và Quân khu 3 (nếu có). 

- Đại biểu Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Hội đồng NVQS, Bộ CHQS tỉnh. 

- Thường trực Huyện ủy. 

- Lãnh đạo HĐND-UBND huyện; 

- Các đồng chí Ủy viên BTV Huyện ủy, Uỷ viên BCH Đảng bộ huyện. 

- Các thành viên Hội đồng NVQS huyện. 

- Lãnh đạo Ủy ban MTTQ, các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể của huyện. 

- Chỉ huy và cán bộ, nhân viên Ban CHQS huyện. 

- Chỉ huy các đơn vị nhận quân. 

- Đại biểu cấp uỷ, chính quyền, UBMTTQ, Hội đồng NVQS, ban, ngành, 

đoàn thể các xã, thị trấn. 

- Tân binh nhập ngũ năm 2023. 

- Đại biểu đại diện các gia đình có công dân nhập ngũ năm 2023. 

- Học sinh trường THPT Xuân Trường B. 

4. Chương trình Lễ giao nhận quân: 

- Tổ chức Lễ dâng hương Đền liệt sỹ, Tượng đài Tổng Bí thư Trường Chinh. 

- Chương trình văn nghệ chào mừng. 

- Ổn định tổ chức, đội hình, báo cáo cấp trên. 

- Chào cờ. 

- Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu. 

- Công bố Quyết định giao chỉ tiêu gọi công dân nhập ngũ năm 2023. 

- Thắp lửa truyền thống (nếu tổ chức ngoài trời) và nổi hồi trống mở hội 

giao quân. 

- Lãnh đạo huyện phát biểu động viên tân binh lên đường nhập ngũ. 

- Đại diện tuổi trẻ huyện phát biểu. 

- Đại diện công dân nhập ngũ phát biểu. 
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- Đại diện Chỉ huy các đơn vị nhận quân phát biểu. 

- Đoàn Chủ tịch tặng hoa công dân lên đường nhập ngũ. 

- Thực hành giao nhận quân, kết thúc buổi lễ. 

- Tổ chức rút kinh nghiệm. 

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Ban CHQS huyện: 

- Chủ trì tham mưu Huyện ủy, HĐND, UBND huyện, Hội đồng NVQS 

huyện tổ chức buổi gặp mặt giữa Lãnh đạo huyện, Hội đồng NVQS huyện với cán 

bộ các đơn vị nhận quân, thời gian từ 15h00’ đến 16h30’ ngày 05/02/2023 (tức 

ngày 15 tháng Giêng năm Quý Mão) tại Ban CHQS huyện.  

- Phối hợp với các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, địa phương liên quan 

chuẩn bị tốt các điều kiện tổ chức Lễ giao nhận quân theo đúng quy định. 

- Phối hợp với Công an huyện xây dựng và triển khai Kế hoạch, phương án 

bảo đảm an ninh trật tự, an toàn tuyệt đối trước, trong và sau Lễ giao nhận quân.  

- Phối hợp với Phòng VH&TT, Trung tâm VH-TT&TT, Phòng TN&MT 

huyện làm tốt công tác trang trí, khánh tiết, vệ sinh môi trường phục vụ cho Lễ 

giao nhận quân năm 2023. 

- Tổ chức bàn giao hồ sơ, công dân nhập ngũ cho đơn vị nhận quân, lập biên 

bản giao nhận và ký kết ngay sau khi giao nhận quân xong. Phối hợp các xã, thị 

trấn quản lý quân số dự phòng tại Ban CHQS huyện. 

- Tổng hợp báo cáo kết quả giao nhận quân theo quy định. 

2. Phòng VH&TT, Trung tâm VH-TT&TT huyện: Phối hợp với Ban 

CHQS huyện xây dựng Kế hoạch tuyên truyền về Luật NVQS, nhiệm vụ tuyển 

chọn, gọi công dân nhập ngũ, Kế hoạch tổ chức Lễ giao nhận quân năm 2023. 

Hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các cơ quan, đơn vị, địa phương treo cờ Tổ quốc, 

hồng kỳ, băng zôn, khẩu hiệu,… tạo khí thế sôi nổi, phấn khởi, động viên thanh 

niên lên đường nhập ngũ và hoàn thành NVQS. 

3. Công an huyện:  

- Chủ trì, phối hợp với Ban CHQS huyện xây dựng và triển khai Kế hoạch, 

phương án bảo đảm an ninh trật tự, an toàn tuyệt đối trước, trong và sau Lễ giao 

nhận quân; đảm bảo ATGT trên các tuyến đường, trục đường khu trung tâm huyện 

và từ trung tâm huyện đi qua cầu Lạc Quần; hiệp đồng với Công an tỉnh về việc 

đảm bảo trật tự an  toàn giao thông trên toàn tuyến của tỉnh theo Quốc lộ 21, đường 

S2, Quốc lộ 10 khi xe của các đơn vị chở quân đi qua. 

- Tổ chức bàn giao công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân 

cho các đơn vị nhận quân của Công an theo kế hoạch. 

4. Phòng Y tế, Trung tâm Y tế huyện: Đảm bảo tốt các điều kiện về y tế 

(phân công y, bác sỹ chuẩn bị phương tiện, thuốc, vật tư y tế,…) kịp thời xử lý các 

tình huống phát sinh nhằm đảm bảo sức khỏe cho cán bộ, chiến sỹ, nhân dân trong 

Lễ giao quân. 
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5. UBND, Hội đồng NVQS các xã, thị trấn: 

- Tổ chức gặp mặt, động viên thanh niên đã phát lệnh nhập ngũ, thực hiện 

"Liên hoan tại nhà, lễ tiễn tại xã, giao quân tại huyện". Tổ chức đưa đón tân binh 

của địa phương lên địa điểm giao nhận quân bằng xe ô tô chở khách đảm bảo 

thống nhất, an toàn, đủ quân số, đúng thời gian quy định.  

- Trong ngày giao quân, các địa phương mang theo biểu ngữ (nội dung biểu 

ngữ theo hướng dẫn của Ban CHQS huyện) và 06 cờ (gồm 03 cờ Đảng, 03 cờ Tổ 

quốc, kích thước cờ 0,85m x 1,2m, cán cờ dài 2,5m). 

- Tại địa điểm Lễ giao nhận quân, mỗi xã, thị trấn cử 01 thiếu nữ (mặc trang 

phục áo dài truyền thống) cầm biển đứng đầu hàng, các tân binh cầm cờ Đảng và 

cờ Tổ quốc đứng đúng vị trí Ban tổ chức đã sắp xếp theo đầu mối đơn vị nhận 

quân; biểu ngữ treo tại nơi quy định của Ban tổ chức. 

- Cử thành viên Hội đồng NVQS địa phương mình phối hợp với Ban CHQS 

huyện quản lý lực lượng dự phòng từ 06h30’ ngày 06/02/2023. 

- UBND thị trấn Xuân Trường phân khu vực để xe và thông báo, hướng dẫn 

cho các cơ quan, đơn vị, đại biểu dự Lễ giao nhận quân. 

6. Các cơ quan, đơn vị trường học khu vực Trung tâm huyện:  

- Tổ chức treo quốc kỳ và cắm cờ hồng (từ ngày 01/02/2023 đến ngày 

07/02/2023. Các xã Xuân Kiên, Xuân Ninh, Xuân Ngọc, Xuân Vinh, Xuân Hồng 

và thị trấn Xuân Trường tổ chức vệ sinh môi trường, treo băng zôn trên các trục 

đường về Trung tâm huyện (nội dung, vị trí treo theo hướng dẫn của Ban CHQS 

huyện). 

- Đề nghị Trường THPT Xuân Trường B cử 40 em học sinh mặc đồng phục, 

đội mũ như đội hình chào cờ (có 01 giáo viên phụ trách), đúng 07h00’ ngày 

06/02/2023 có mặt tại sân nhà văn hóa huyện để tham dự Lễ giao nhận quân. 

7. Đề nghị Đoàn TNCS HCM huyện: Chỉ đạo Đoàn TNCS HCM các xã, 

thị trấn phối hợp với Ban CHQS cùng cấp chuẩn bị đủ số cờ, hoa, biểu ngữ theo 

quy định. 

 Yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan; Chủ tịch UBND các xã, 

thị trấn thực hiện nghiêm nội dung Kế hoạch này./. 
 

Nơi nhận: 
- Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh;  

- TT Huyện uỷ, HĐND, UBND huyện; 

- Thành viên Hội đồng NVQS huyện; 

- Các cơ quan, đơn vị liên quan; 

- UBND các xã, thị trấn; 

- Cổng TTĐT huyện; 

- Lưu: VT, QS. 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Đặng Ngọc Cường 
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