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Xuân Trường, ngày       tháng 01 năm 2023 
 

THÔNG BÁO 

Phân công nhiệm vụ các thành viên 

Ban Tổ chức Lễ giao nhận quân năm 2023 

 

Căn cứ Quyết định số 164/QĐ-UBND ngày 19/01/2023 của Chủ tịch UBND 

huyện về việc thành lập Ban Tổ chức Lễ giao nhận quân năm 2023, Trưởng Ban 

Tổ chức Lễ giao nhận quân phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên như sau: 

1. Ông Vũ Tuấn Dương - Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện - 

Trưởng ban: Phụ trách chung, chỉ đạo toàn diện công tác tổ chức Lễ giao nhận 

quân năm 2023 bảo đảm trọng thể, nhanh gọn, an toàn, đúng thời gian, đúng luật, 

đúng hướng dẫn thi hành, bảo đảm an toàn tuyệt đối về người, phương tiện trước, 

trong và sau buổi Lễ. 

2. Ông Vũ Đức Cẩm - Chỉ huy trưởng Ban CHQS huyện - Phó Trưởng 

ban Thường trực: 

- Chỉ đạo Ban CHQS huyện xây dựng nội dung chương trình buổi Lễ; hiệp 

đồng với các cơ quan, ban, ngành đoàn thể của huyện chuẩn bị tốt các điều kiện 

bảo đảm cho Lễ giao nhận quân. 

- Phối hợp với Công an huyện xây dựng và triển khai Kế hoạch bảo đảm an ninh 

trật tự, an toàn Lễ giao nhận quân. Phối hợp với Phòng VH&TT, TN&MT, Trung tâm 

VH-TT&TT huyện làm tốt công tác trang trí, khánh tiết, vệ sinh môi trường phục vụ 

cho Lễ giao nhận quân năm 2023. Phối hợp với Ban Thường vụ Huyện đoàn hướng 

dẫn Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh các xã, thị trấn tổ chức các hoạt động 

tuyên truyền, cổ động, giao lưu, gặp mặt, tặng quà, diễn đàn thanh niên.  

- Báo cáo danh sách đoàn chủ tịch, chương trình buổi Lễ giao, nhận quân tại 

phòng họp UBND huyện (trước giờ tổ chức Lễ). 

- Chỉ đạo công tác 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 (đối với các 

đơn vị Quân đội). Tổng hợp, báo cáo kết quả giao nhận quân theo quy định. 

3. Ông Nguyễn Đức Kiên - Trưởng Công an huyện - Phó Trưởng ban: 

- Chỉ đạo lực lượng Công an huyện phối hợp với Ban CHQS huyện xây 

dựng Kế hoạch bảo đảm an ninh, an toàn phục vụ lễ dâng hương tại Đền Liệt sĩ, 

Tượng đài Tổng Bí thư Trường Chinh và Lễ giao nhận quân. 

- Chỉ đạo lực lượng Công an huyện nắm chắc tình hình ANCT-TTATXH 

trên địa bàn; chỉ đạo lực lượng Công an các xã, thị trấn phối hợp với Ban CHQS 

các xã, thị trấn bảo đảm an toàn tuyệt đối buổi Lễ giao nhận quân. 
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- Chỉ đạo lực lượng Công an huyện phối hợp với Phòng KT&HT huyện đảm 

bảo ATGT trên các tuyến đường, trục đường khu trung tâm huyện và từ trung tâm 

huyện đi qua cầu Lạc Quần. 

- Chỉ đạo công tác 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 (đối với các 

đơn vị Công an).  

4. Ông Bùi Ngọc Định - Chánh Văn phòng Huyện ủy - Uỷ viên: Phối hợp 

Ban CHQS huyện tham mưu Huyện ủy ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo các 

ban, ngành, đoàn thể huyện phối hợp với các địa phương thực hiện nhiệm vụ giao 

nhận quân theo Kế hoạch của UBND huyện. 

5. Ông Đỗ Văn Minh - Chánh Văn phòng HĐND&UBND huyện - Ủy viên: 
Phối hợp Ban CHQS huyện tham mưu UBND huyện, Hội đồng NVQS huyện ban 

hành các văn bản chỉ đạo tổ chức Lễ giao nhận quân theo Kế hoạch; làm công tác 

tổ chức trong Lễ giao nhận quân năm 2023; phối hợp với Ban CHQS huyện tổng 

hợp tình hình kết quả, báo cáo Thường trực Huyện ủy, HĐND, UBND, Chủ tịch 

Hội đồng NVQS huyện theo quy định. 

6. Ông Mai Ngọc Chương - Trưởng phòng Y tế huyện - Ủy viên: Phối hợp 

với Trung tâm Y tế huyện phân công y, bác sỹ chuẩn bị phương tiện, thuốc, vật tư 

y tế kịp thời xử lý các tình huống phát sinh, đảm bảo sức khoẻ cho cán bộ, chiến sỹ 

và nhân dân trong ngày Lễ giao quân năm 2023. 

7. Ông Trần Huy Phương - Giám đốc Trung tâm Y tế huyện - Ủy viên: 

Chủ trì, phối hợp với Phòng Y tế huyện phân công y, bác sỹ chuẩn bị phương tiện, 

thuốc, vật tư y tế kịp thời xử lý các tình huống phát sinh, đảm bảo sức khoẻ cho 

cán bộ, chiến sỹ và nhân dân trong buổi Lễ giao quân năm 2023. 

8. Ông Đinh Văn Trâm - Trưởng phòng VH&TT huyện - Ủy viên: Phối hợp 

với các cơ quan có liên quan chỉ đạo làm tốt công tác tuyên truyền về Luật NVQS, 

nhiệm vụ tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ 2023 và Lễ giao nhận quân của huyện 

trên các phương tiện thông tin đại chúng; đôn đốc các địa phương chăng treo băng 

zôn, khẩu hiệu tạo khí thế vui tươi, phấn khởi.  

9. Ông Trần Anh Dũng - Phó CHT-TMT Ban CHQS huyện - Ủy viên: 

Phối hợp với Văn phòng HĐND&UBND huyện tham mưu UBND huyện chỉ đạo 

các xã, thị trấn chuẩn bị tốt các điều kiện thực hiện nhiệm vụ giao nhận quân năm 

2023. Trực tiếp chỉ đạo điều hành lực lượng quân sự phối hợp với Công an huyện 

triển khai phương án bảo vệ, bảo đảm an ninh, an toàn trước, trong và sau Lễ giao 

nhận quân; làm công tác tổ chức trong Lễ giao nhận quân năm 2023 và điều hành 

giao quân cho các đơn vị. 

10. Ông Phạm Văn Thành - Giám đốc TT VH-TT&TT huyện - Ủy viên: Phối 

hợp với Ban CHQS huyện chuẩn bị tốt các điều kiện cho Lễ giao nhận quân năm 

2023: trang trí, khánh tiết khu vực khán đài và hệ thống băng zôn khu trung tâm 

huyện; chủ trì phân công công tác chuẩn bị chương trình văn nghệ chào mừng, dâng 

hương tại Đền liệt sỹ huyện và Tượng đài Tổng Bí thư Trường Chinh,… 
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11. Bà Phạm Thị Minh Hiếu - Chủ tịch Hội LHPN huyện - Ủy viên: Chỉ 

đạo Hội liên hiệp Phụ nữ huyện và các xã, thị trấn phối hợp với các ban, ngành, 

đoàn thể tuyên truyền, vận động hội viên và nhân dân về Luật NVQS, nhiệm vụ 

tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2023, động viên con, em chấp hành 

nghiêm Lệnh gọi công dân nhập ngũ năm 2023, hăng hái lên đường làm nhiệm vụ 

bảo vệ Tổ quốc. 

12. Bà Nguyễn Thị Thu Phương - Bí thư Đoàn TNCS HCM huyện - Ủy viên:  

- Chỉ đạo Đoàn TNCS HCM huyện và các xã, thị trấn phối hợp với các ban, 

ngành, đoàn thể địa phương tuyên truyền, vận động đoàn viên, thanh niên và nhân 

dân về Luật NVQS, nhiệm vụ tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2023; động 

viên đoàn viên, thanh niên chấp hành nghiêm Lệnh gọi công dân nhập ngũ, hăng 

hái lên đường xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.  

- Phối hợp với Ban CHQS huyện và các xã, thị trấn chỉ đạo tổ chức các hoạt 

động giao lưu gặp mặt, tặng quà, diễn đàn thanh niên; chuẩn bị đủ số lượng cờ, 

biểu ngữ; tham gia công tác chuẩn bị và tuyên truyền, cổ động cho Lễ giao nhận 

quân năm 2023 theo quy định. Đại diện tổ chức chính trị xã hội huyện phát biểu tại 

Lễ giao nhận quân. 

13. Ông Đinh Quang Lại - Chủ tịch Hội CCB huyện - Ủy viên: Chỉ đạo 

Hội cựu chiến binh các xã, thị trấn phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể tuyên 

truyền, vận động hội viên và nhân dân về Luật NVQS, nhiệm vụ tuyển chọn, gọi 

công dân nhập ngũ năm 2023, động viên con, em chấp hành nghiêm Lệnh gọi công 

dân nhập ngũ năm 2023, hăng hái lên đường xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.  

14. Ông Trần Xuân Đán - Chủ tịch UBND thị trấn Xuân Trường - Ủy viên: 

- Phối hợp với các cơ quan có liên quan chỉ đạo cán bộ, công chức của địa 

phương làm tốt công tác tuyên truyền, trang trí, khánh tiết và các điều kiện bảo 

đảm cho Lễ giao nhận quân năm 2023, Lễ dâng hương tại Đền liệt sỹ huyện và 

Tượng đài Tổng Bí thư Trường Chinh,… 

- Phối hợp với Công an huyện, Ban CHQS huyện bảo đảm an ninh, an toàn 

phục vụ Lễ dâng hương tại Đền Liệt sĩ, Tượng đài Tổng bí thư Trường Chinh và 

Lễ giao nhận quân theo kế hoạch của Công an huyện. 

- Chỉ đạo phân khu vực để xe và thông báo, hướng dẫn cho các địa phương, 

đại biểu tham dự Lễ giao nhận quân năm 2023 theo quy định.  

Yêu cầu các thành viên Ban Tổ chức Lễ giao nhận quân của huyện căn cứ 

chức năng, nhiệm vụ được phân công tăng cường phối hợp, chủ động triển khai 

nhiệm vụ theo Kế hoạch và thường xuyên báo cáo kết quả về Thường trực Hội 

đồng NVQS huyện (qua Ban CHQS huyện tổng hợp)./. 
 

Nơi nhận: 
- TT Huyện uỷ, HĐND, UBND huyện; 

- Thành viên BTC Lễ giao nhận quân huyện; 

- UBND các xã, thị trấn; 

- Cổng TTĐT huyện; 

- Lưu: VT, QS. 

TRƯỞNG BAN 

 
 

 
 

PHÓ CHỦ TỊCH TT UBND HUYỆN 

Vũ Tuấn Dương 
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