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Số:        /KH-UBND

CỘNG HOÀ  XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc

Tứ Kỳ, ngày       tháng 01 năm 2023

KẾ HOẠCH
Tổ chức Lễ giao, nhận quân năm 2023

Căn cứ Quyết định số 125/QĐ-UBND ngày 19/10/2022 của Chủ tịch Ủy ban 
nhân dân tỉnh Hải Dương về việc gọi công dân nhập ngũ năm 2023; Quyết định 
số 813/QĐ-BCH ngày 15 tháng 11 năm 2022 của Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh 
hải Dương về việc giao chỉ tiêu tuyển nhận công dân nhập ngũ năm 2023,

Thực hiện Kế hoạch số 152/KH/BCH ngày 13 tháng 01 năm 2023 của Bộ 
CHQS tỉnh Hải Dương về Tổ chức Lễ giao nhận quân năm 2023; Kế hoạch số 
191/KH-UBND ngày 06 tháng 10 năm 2022 của Uỷ ban nhân dân huyện về việc 
tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2023.

Để làm tốt công tác chuẩn bị cho Lễ giao, nhận quân, UBND huyện xây 
dựng kế hoạch tổ chức Lễ giao, nhận quân năm 2023 như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích
Nhằm cổ vũ, động viên các tầng lớp nhân dân đối với nhiệm vụ bảo vệ Tổ 

quốc Việt Nam XHCN, khích lệ truyền thống của quê hương, đất nước anh 
hùng, để ngày giao, nhận quân thực sự là ngày Hội tòng quân của Đảng bộ, 
chính quyền và nhân dân huyện Tứ Kỳ, tiễn đưa con, em lên đường làm nhiệm 
vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

2. Yêu cầu
 - Tổ chức Lễ giao, nhận quân phải thực sự trang nghiêm, trọng thể, tiết 

kiệm, an toàn, giao đủ chỉ tiêu và đúng hướng dẫn của Bộ Quốc phòng, Bộ Tư 
lệnh Quân khu 3.

- Các cơ quan ban, ngành đoàn thể làm tốt công tác chuẩn bị cho buổi Lễ 
giao, nhận quân năm 2023.

II. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH
1. Phương án 1: Thực hành Lễ giao nhận quân ngoài trời (sân vận động 

Trung tâm VHTT huyện).
- Thông báo chương trình.
- Báo cáo cấp trên.
- Chào cờ.
- Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu.
- Công bố Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh về việc tuyển chọn và gọi 

công dân nhập ngũ năm 2023 và Quyết định của Chỉ huy trưởng Bộ CQS tỉnh về 
việc giao chỉ tiêu tuyển nhận công dân nhập ngũ năm 2023.

- Đ/c Bí thư Huyện uỷ thắp lửa truyền thống.
- Đ/c Chủ tịch UBND huyện nổi hồi trống mở hội giao quân và phát 

biểu ý kiến. 
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- Đại diện các tổ chức chính trị xã hội phát biểu (Đoàn TNCS Hồ Chí 
Minh huyện)

- Đại diện công dân nhập ngũ phát biểu ý kiến.
- Đại diện chỉ huy các đơn vị nhận quân phát biểu ý kiến.
- Lãnh đạo địa phương tặng cờ lưu niệm cho các đơn vị nhận quân.
- Lãnh đạo địa phương tặng hoa Tân binh (đại diện).
- Thực hành giao, nhận quân.
* Ghi chú: Phương án 1: Khi điều kiện thời tiết không mưa hoặc mưa nhỏ 

cho phép tổ chức ngoài trời.
2. Phương án 2: Thực hành Lễ giao nhận quân trong hội trường Nhà văn 

hóa Trung tâm huyện Tứ Kỳ.
- Thông báo chương trình.
- 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 vào quân đội 

nhân dân và Công an nhân dân năm 2023 của Chủ tịch UBND tỉnh.
- Đ/c Chủ tịch UBND huyện phát biểu ý kiến. 
- Đại diện các tổ chức chính trị xã hội phát biểu (Đoàn TNCS Hồ Chí 

Minh huyện)
- Đại diện công dân nhập ngũ phát biểu ý kiến.
- Đại diện đơn vị nhận quân phát biểu ý kiến.
- Lãnh đạo địa phương tặng cờ lưu niệm cho các đơn vị nhận quân.
- Lãnh đạo địa phương tặng hoa Tân binh (đại diện).
- Thực hành giao, nhận quân.
* Ghi chú: Phương án 2: do điều kiện thời tiết trời mưa to không tổ chức 

được ngoài trời.
III. THÀNH PHẦN MỜI DỰ
1. Phương án 1
* Ở tỉnh
- Đồng chí Thường vụ tỉnh uỷ phụ trách huyện;
- Lãnh đạo UBND tỉnh;
- Thành viên Hội đồng NVQS tỉnh phụ trách huyện;
- Thủ trưởng Bộ CHQS tỉnh;
* Ở huyện
- Ban thường vụ Huyện uỷ, lãnh đạo HĐND-UBND huyện;
- Hội đồng NVQS huyện;
- Lãnh đạo các ban, ngành, đoàn thể.
* Ở xã, thị trấn
Bí thư đảng uỷ, Chủ tịch UBND xã, thị trấn.
2. Phương án 2
* Ở tỉnh
- Đồng chí Thường vụ tỉnh uỷ phụ trách huyện;
- Lãnh đạo UBND tỉnh;
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- Thành viên Hội đồng NVQS tỉnh phụ trách huyện;
- Thủ trưởng Bộ CHQS tỉnh;
* Ở huyện
- Ban thường vụ Huyện uỷ, lãnh đạo HĐND-UBND huyện;
- Hội đồng NVQS huyện.
IV. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM
1. Thời gian
Từ 07 giờ 00 ngày 06/02/2023 (tức ngày 16 tháng giêng năm Quý Mão) 
2. Địa điểm
- Phương án 1: Sân vận động Trung tâm VHTT huyện.
- Phương án 2: Nhà văn hóa Trung tâm huyện.
V. TỔ CHỨC, PHƯƠNG PHÁP
1. Tổ chức
- Phương án 1 (Sân vận động Trung tâm VHTT huyện).
+ Đón, tiếp khách tại hội trường Trung tâm VHTT huyện.
- Phương án 2 (Nhà văn hóa Trung tâm huyện).
+ Đón, tiếp khách tại hội trường tầng 3 UBND huyện.
2. Phương pháp
- Phương án 1 (Sân vận động trung tâm VHTT huyện).
+ Thực hành giao, nhận quân theo từng đơn vị, mỗi đơn vị thành 1 hàng 

dọc đi qua cầu Vinh quang lên xe.
- Phương án 2 (Nhà văn hóa Trung tâm huyện).
+ Thực hành giao, nhận quân theo từng đơn vị, mỗi đơn vị thành 1 hàng 

dọc ra cửa chính hội trường qua cầu Vinh quang sau đó lên xe.
VI. NHIỆM VỤ CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ
1. Ban CHQS huyện
  Là cơ quan chủ trì, phối hợp hiệp đồng với các cơ quan đơn vị có liên quan:
- Thường xuyên nắm chắc diễn biến tư tưởng công dân sẵn sàng nhập ngũ, 

phát lệnh và làm mọi công tác chuẩn bị như: tổ chức giao lưu, gặp mặt, tặng quà, 
viếng đền Liệt sỹ, tổ chức đón tân binh tại địa điểm giao, nhận quân đúng thời 
gian quy định, đảm bảo đủ quân số, có chất lượng, an toàn tuyệt đối.

- Hiệp đồng với các xã, thị trấn tổ chức cấp phát quân trang cho công dân 
nhập ngũ, hướng dẫn các đơn vị nhận quân xếp xe đúng vị trí trên sân bãi.

- Phối hợp với các cơ quan, đơn vị tổ chức như: kẻ sân bãi, dựng sân khấu, 
bố trí bàn ghế, âm ly, loa máy trang trí khánh tiết, hướng dẫn người cầm biển 
phục vụ Lễ giao, nhận quân.

NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM MUÔN NĂM
UỶ BAN NHÂN DÂN HUYỆN TỨ KỲ     

                                              
                                                LỄ GIAO NHẬN QUÂN NĂM 2023

                                                Tứ Kỳ ngày 06 tháng 02 năm 2023
- Phối hợp với các cơ quan, ban ngành của huyện bố trí lực lượng tiếp tân, 

trao hoa tân binh. Tổ chức tốt việc tuyên truyền cho ngày Hội giao, nhận quân từ 
huyện đến các xã, thị trấn.
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- Phối hợp cùng với Văn phòng HĐND-UBND huyện, dự trù kinh phí,  
chuẩn bị giấy mời, văn bản, tổ chức đón tiếp khách buổi Lễ giao, nhận quân. 

- Phối hợp với Công an huyện xây dựng kế hoạch bảo vệ Lễ giao nhận 
quân bảo đảm an toàn trước, trong và sau buổi Lễ giao, nhận quân.

- Hiệp đồng với lực lượng Công binh Bộ CHQS tỉnh dò tìm bom mìn, vật 
liệu nổ khu vực tổ chức Lễ giao nhận quân.

* Quy định trang phục: Ban Tổ chức, đại biểu là sỹ quan, quân nhân 
chuyên nghiệp mặc tiểu lễ phục mùa đông; thanh niên nhập ngũ mặc quân phục 
được cấp phát.

2. Văn phòng HĐND & UBND huyện
- Phối hợp với Ban CHQS huyện phát hành giấy mời, tổ chức đón, tiếp 

khách, các đại biểu về dự Lễ giao, nhận quân tại Trung tâm VHTT huyện hoặc 
Nhà văn hóa Trung tâm huyện.

- Cùng Ban CHQS huyện xây dựng chương trình buổi lễ, chuẩn bị văn bản 
phục vụ cho nhiệm vụ giao, nhận quân.

- Giúp Ủy ban nhân dân, Hội đồng NVQS huyện kiểm tra việc thực hiện 
của các ngành, đoàn thể và các xã, thị trấn trong nhiệm vụ chuẩn bị cho Lễ giao, 
nhận quân.

3. Công an huyện
- Phối hợp với Ban CHQS huyện quản lý chặt chẽ nguồn công dân trong độ 

tuổi gọi nhập ngũ, đôn đốc công dân nhập ngũ.
- Phối hợp với cơ quan Quân sự cùng cấp, Phòng Tư pháp và các ban ngành 

liên quan Tham mưu cho lãnh đạo UBND huyện xử lý nghiêm các trường hợp, 
trốn tránh, chống đối, cản trở, không chấp hành Lệnh gọi nhập ngũ làm cơ sở truy 
cứu trách nhiệm hình sự để kịp thời răn đe, giáo dục công dân trong việc chấp 
hành thực hiện Luật NVQS. Hiệp đồng chặt chẽ với Ban CHQS huyện về chỉ tiêu 
gọi công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân.

 - Bảo đảm an ninh trật tự, an toàn cho ngày giao, nhận quân tại sân vận 
động Trung tâm VHTT huyện, khu vực Nhà văn hóa Trung tâm huyện 
(trường hợp khi trời mưa to không tổ chức được ngoài sân vận động), khu vực 
thị trấn và toàn huyện đảm bảo an toàn giao thông, trật tự ở cơ sở và các 
tuyến giao thông từ Thị trấn Tứ Kỳ đến Thành phố Hải Dương và từ thị trấn 
Tứ Kỳ đến huyện Tiên Lãng/TP Hải Phòng đảm bảo an toàn cho xe chở quân 
của các xã lên vị trí giao, nhận quân (có kế hoạch hiệp đồng riêng).

4. Đề nghị UBMT Tổ quốc, Hội Phụ nữ, Hội Cựu chiến binh, Hội nông 
dân, Liên đoàn lao động huyện

- Chỉ đạo MTTQ và các tổ chức chính trị xã hội, các xã, thị trấn, các Công 
đoàn doanh nghiệp có công dân nhập ngũ làm tốt công tác tuyên truyền vận 
động hội viên giáo dục con em sẵn sàng lên đường nhập ngũ.

- Tổ chức thăm hỏi động viên, tặng quà và giúp đỡ những hội viên khó 
khăn có con em nhập ngũ. Chỉ đạo ngành của mình tổ chức gặp mặt, viếng nghĩa 
trang liệt sỹ ở cơ sở trước khi tân binh lên đường nhập ngũ, thực hiện tốt chính 
sách hậu phương quân đội. 

5. Trung tâm Y tế huyện
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 Đảm bảo cơ số thuốc, kíp trực và 01 xe ô tô; phân công lực lượng, chuẩn 
bị vật chất trang thiết bị y tế, sát khuẩn tay, kiểm tra thân nhiệt các công dân và 
các đơn vị nhận quân vào khu vực sân bãi trong ngày giao nhận quân và ngày 
tổng duyệt; sẵn sàng xét nghiệm SARS-COV-2 bằng test nhanh kháng nguyên 
cho những công dân có biểu hiện nghi mắc Covid-19 như (sốt, ho, đau rát họng, 
khó thở) nếu dương tính với SARS-COV-2 chuyển về Trung tâm Y tế điều trị, 
khi xét nghiệm có kết quả âm tính sau 03 ngày, thông báo với Ban Chỉ huy quân 
sự huyện để bù đổi cho đơn vị theo kế hoạch.

6. Phòng Văn hoá huyện, Trung tâm VHTT 
- Phòng Văn hoá huyện chỉ đạo các xã, thị trấn làm tốt công tác tuyên 

truyền cho nhiệm vụ giao, nhận quân. Thời gian treo khẩu hiệu, băng zôn xong 
trước 13 giờ 00 ngày 04/02/2023.

- Trung tâm Văn hoá - Thể thao huyện:
+ Phối hợp cùng với Ban CHQS huyện chuẩn bị hội trường tiếp khách và 

tổ chức trang trí khánh tiết cho buổi Lễ giao, nhận quân. 
+ Kẻ vẽ Panô, áp phích và khẩu hiệu tuyên truyền ở khu trung tâm huyện, 

trên trục đường Tây Nguyên và dọc trục đường 391 nằm trong địa phận thị trấn 
Tứ Kỳ, từ Trung tâm Y tế dự phòng huyện cũ đến Cầu Yên.

7. Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện
Lựa chọn và điều động 20 nữ giáo viên (mặc áo dài truyền thống) làm 

nhiệm vụ phục vụ đại biểu tặng hoa tân binh (Đúng 14 giờ 00 phút ngày 
05/02/2023 có mặt tại sân vận động huyện để tổng duyệt và 06 giờ 30 phút 
ngày 06/02/2023 có mặt tại sân vận động để tổ chức lễ giao nhận quân).

8. Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện
- Phát biểu động viên Tân binh và chỉ đạo Đoàn thanh niên các xã, thị trấn 

tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, động viên, thăm hỏi, tặng quà, chụp 
ảnh lưu niệm đối với công dân nhập ngũ. Hoàn thành các thủ tục chuyển sinh 
hoạt đoàn theo quy định. Cùng với các cơ quan liên quan của huyện, đoàn thanh 
niên các xã, thị trấn tổ chức tốt chương trình giao lưu gặp mặt giữa đoàn thanh 
niên với thanh niên chuẩn bị lên đường nhập ngũ tại Nhà văn hóa trung tâm 
huyện và ở cơ sở.       

- Phối hợp với Đài phát thanh huyện, tổ chức tuyên truyền cho ngày Hội 
giao nhận quân. Chỉ đạo đoàn thanh niên các xã, thị trấn tổ chức thực hiện tốt 
việc tiễn, đưa thanh niên lên đường nhập ngũ.

9. Phòng Tài chính - KH huyện
 Cùng với Ban CHQS huyện xây dựng dự toán, kinh phí bảo đảm cho 

nhiệm vụ giao, nhận quân, báo cáo UBND huyện.
10. Phòng Tư pháp huyện 
Tham mưu cho Hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện thiết lập biên bản, thẩm 

định hồ sơ các cá nhân, tổ chức có hành vi vi phạm pháp luật về nghĩa vụ quân 
sự, lập tờ trình trình Chủ tịch UBND huyện, Chủ tịch UBND tỉnh ra quyết định 
xử phạt các cá nhân, tổ chức vi phạm Luật nghĩa vụ quân sự theo Nghị định số 
37/2022/NĐ-CP của Chính phủ.

11. Đài Phát thanh huyện
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- Làm tốt công tác tuyên truyền trước, trong và sau Lễ giao, nhận quân. 
Phối hợp với Ban CHQS huyện tổ chức chuyên mục quốc phòng, tuyên truyền 
luật NVQS, đưa tin những xã, thị trấn làm tốt công tác tuyển chọn, gọi công dân 
nhập ngũ, các hoạt động như thăm hỏi, tặng quà, viếng đền Liệt sỹ.

- Thu thanh tường thuật trực tiếp buổi Lễ giao, nhận quân năm 2023, bố trí 
phóng viên đưa tin, bài phục vụ công tác tuyên truyền.

- Chỉ đạo Đài truyền thanh các xã, thị trấn làm tốt công tác tuyên truyền 
theo chuyên mục và các hoạt động ở cơ sở chuẩn bị cho ngày giao, nhận quân. 
Tiếp âm tường thuật trực tiếp Lễ giao, nhận quân của huyện.

12. Các Phòng LĐTB &XH, Chi nhánh Điện lực
 Căn cứ chức năng, nhiệm vụ phối hợp với Ban CHQS huyện và các ban, 

ngành đoàn thể tổ chức thực hiện nhiệm vụ, hiệp đồng cho buổi lễ giao nhận 
quân đạt kết quả tốt.

13. UBND, Hội đồng NVQS các xã, thị trấn
- Quản lý chắc nguồn thanh niên thuộc diện sẵn sàng nhập ngũ ở địa 

phương mình, báo cáo kịp thời những diễn biến phát sinh về huyện qua Ban 
CHQS huyện.

- Tổ chức tốt việc tuyên truyền; chỉ đạo cho các ngành, đoàn thể, các tổ chức 
chính trị, xã hội đến động viên thăm hỏi, tặng quà cho thanh niên nhập ngũ và 
giúp đỡ những gia đình khó khăn có thanh niên nhập ngũ; giao lưu gặp mặt; viếng 
nghĩa trang Liệt sỹ đảm bảo trang trọng, thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm.

- Tổ chức treo khẩu hiệu, cờ Tổ quốc tại trụ sở làm việc và vận động 
nhân dân treo cờ Tổ quốc từ ngày 13/02/2023 đến hết ngày 17/02/2023. Đối 
với các xã, thị trấn trên trục đường 391 thực hiện treo khẩu hiệu 2 mặt, chữ đề 
can màu vàng, căng qua đường. Típ chữ ''Thanh niên xã.... hăng hái lên 
đường nhập ngũ''.

- Tổ chức lực lượng Công an, dân quân tham gia giữ gìn an ninh trật tự trên 
các trục đường giao thông chính đặc biệt trên trục đường 391. 

- Xử lý nghiêm những trường hợp trốn tránh, không thực hiện Luật NVQS 
theo đúng quy định của pháp luật.

- Riêng UBND Thị trấn Tứ Kỳ ngoài các nhiệm vụ trên, tổ chức lực lượng 
tham gia chuẩn bị sân bãi cùng Ban CHQS huyện, chịu trách nhiệm trông coi xe 
ngày giao quân và không thu tiền của nhân dân, giữ gìn an ninh trật tự tại khu 
vực giao, nhận quân trên địa bàn Thị trấn.

* Ghi chú: Những xã ở xa khu trung tâm huyện thuê xe chở Tân binh đến 
địa điểm làm Lễ giao, nhận quân để bảo đảm an toàn và đúng thời gian.

VII.  TỔ CHỨC THỰC HIỆN
* Một số mốc thời gian
- Ngày 30/01/2023 (tức ngày 09/01 Âm lịch) huyện tổ chức hiệp đồng với 

các cơ quan, ban, ngành và làm mọi công tác chuẩn bị cho Lễ giao nhận quân 
năm 2023.

- Ngày 02/02/2023 (tức ngày 12/01 Âm lịch) tổ chức giao lưu gặp mặt tặng 
quà cấp huyện.
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- Từ ngày 03/02/2023 tổ chức giao lưu gặp mặt cấp xã và làm công tác 
chuẩn bị cho Lễ giao nhận quân.  

- Thời gian hoàn thành mọi công tác chuẩn bị và tổng duyệt cho buổi Lễ giao 
nhận quân 13 giờ 30 ngày 05/02/2023 (tức ngày 15 tháng Giêng năm Quý Mão). 

- Ngày 06/02/2023 (Tức ngày 16 tháng Giêng năm Quý Mão) tổ chức Lễ 
giao nhận quân.

 - Các ban, ngành, đoàn thể phối hợp với các cơ quan, đơn vị tổ chức thực 
hiện theo nhiệm vụ được phân công. UBND huyện tổ chức đi kiểm tra công tác 
chuẩn bị của các cơ quan, đơn vị thời gian: 15h00 ngày 05/02/2023.

Trên đây là kế hoạch tổ chức Lễ giao, nhận quân năm 2023. Yêu cầu Thủ 
trưởng, lãnh đạo các cơ quan; UBND, Hội đồng NVQS các xã, thị trấn quán triệt 
và tổ chức thực hiện nghiêm túc./.

Nơi nhận:
- TT HĐNVQS tỉnh;
- Bộ CHQS tỉnh;          
- TT Huyện uỷ, HĐND huyện;
- Lãnh đạo UBND huyện;
- Các thành viên HĐNVQS huyện;
- Ban CHQS huyện;
- Các ngành, đoàn thể có liên quan;
- UBND, HĐNVQS các xã, TT
- Lưu: VP.

                      CHỦ TỊCH

                     Vũ Thị Hà
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