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UỶ BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN CẦM XUYÊN 
 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số: 178  /KH-UBND Cẩm Xuyên, ngày   19 tháng 01 năm 2022 

 

 KẾ HOẠCH 

Tổ chức gặp mặt thanh niên lên đường làm nhiệm vụ 

bảo vệ Tổ quốc và tổ chức Lễ giao nhận quân năm 2022 

 

 Căn cứ Quyết định số 2185/QĐ-BTM ngày 21 tháng 11 năm 2012 của Bộ 

Tổng tham mưu ban hành “Quy định tổ chức nghi Lễ trong Quân đội”; Hướng dẫn 

số 2332/HD-BTM ngày 15 tháng 12 năm 2017 của Bộ Tham mưu Quân khu 4 về 

việc tổ chức Lễ giao nhận quân; Căn cứ Quyết định số 314/QĐ-UBND ngày 

22/11/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh về việc giao chỉ tiêu gọi công dân 

nhập ngũ năm 2022; Quyết định số 65/QĐ-UBND ngày 10 tháng 01 năm 2022 của 

UBND huyện về việc giao chỉ tiêu gọi công dân nhập ngũ năm 2022; Uỷ ban nhân 

dân huyện xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện với các nội dung chủ yếu sau: 

I. MỤC ĐÍCH - YÊU CẦU 

- Tổ chức gặp mặt thanh niên lên đường làm nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc là thể 

hiện sự quan tâm của cấp uỷ, chính quyền và nhân dân đối với thanh niên lên 

đường nhập ngũ.  

- Tổ chức Lễ giao nhận quân bảo đảm chặt chẽ nghiêm túc, đúng quy định  

nhanh gọn, an toàn, tiết kiệm thực sự là ngày hội của toàn dân, ngày hội của tuổi 

trẻ lên đường tiếp bước cha anh tạo được ấn tượng tốt đẹp trong lòng nhân dân. 

- Động viên kịp thời để thanh niên tiếp tục giữ vững và phát huy chủ nghĩa 

anh hùng cách mạng, bản chất truyền thống tốt đẹp của "Bộ đội Cụ Hồ". Hoàn 

thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. 

II. GẶP MẶT THANH NIÊN LÊN ĐƯỜNG LÀM NHIỆM VỤ BẢO VỆ 

TỔ QUỐC NĂM 2022 

1. Lễ đón quân nhân hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ tham gia công 

an nhân dân tại ngũ trở về địa phương và gặp mặt thanh niên lên đường làm nghĩa 

vụ quân sự, nghĩa vụ tham gia công an nhân dân năm 2022 tổ chức tại các xã, thị 

trấn (không quá 50 người tham gia) 

2. Thời gian và địa điểm tổ chức giao cho Hội đồng nghĩa vụ quân sự các xã, thị 

trấn xác định (Thông báo với Hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện cử người xuống dự). 

3. Ban chỉ huy quân sự các xã, thị trấn trực tiếp nhận quà ở Ban chỉ huy quân 

sự huyện về trao cho quân nhân hoàn thành nghĩa vụ quân sự tại ngũ trở về địa 

phương và thanh niên lên đường làm nhiệm vụ bảo vệ tổ quốc năm 2022  

4. Chỉ đạo Ban CHQS quản lý, nắm chắc những thanh niên đã nhận Lệnh gọi 

nhập ngũ nhất là trong thời điểm diễn ra tết Nguyên Đán cổ truyền của dân tộc, kịp 

thời báo cáo những vấn đề đột xuất xảy ra về Ban CHQS huyện (qua Bộ phận 

Động viên) để kịp thời xử lý. 

III. LỄ GIAO NHẬN QUÂN 

A. Nội dung chương trình 

1. Văn nghệ chào mừng.  
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2. Thông qua chương trình.  

3. Báo cáo cấp trên (Nếu không có cấp trên thì báo cáo Chủ tịch Hội đồng 

nghĩa vụ quân sự huyện). 

4. Chào cờ. 

5. Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu.  

6. Công bố quyết định của chủ tịch UBND tỉnh về chỉ tiêu giao quân, chỉ tiêu  

công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân.  

7. Thắp lửa truyền thống. 

8. Nổi hồi trống mở hội giao quân. 

9. Phát biểu của Chủ tịch UBND huyện, (Chủ tịch Hội đồng NVQS huyện).   

10. Phát biểu của Đoàn thanh niên.  

11. Đại diện công dân nhập ngũ phát biểu.  

12. Đại diện chỉ huy các đơn vị nhận quân phát biểu.   

13. Tặng hoa, tặng vật lưu niệm. (nếu có) 

14. Thực hành giao nhận và kết thúc buổi Lễ.  

         B. Thành phần mời tham dự 

+ Ở Quân khu: - Đại diện Bộ Tư lệnh Quân khu 4. 

+ Ở tỉnh     

- Đại diện Đoàn chỉ đạo, kiểm tra, giám sát của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại 

huyện Cẩm Xuyên 

- Đại diện Hội đồng NVQS tỉnh. 

- Đại diện lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh 

- Đại diện các Phòng, Ban Bộ CHQS tỉnh 

- Đại diện Ban Giám đốc và Phòng Tổ chức Cán bộ Công an tỉnh. 

+ Ở huyện:  

- Thường trực Huyện uỷ. 

- Thường trực Hội đồng nhân dân huyện 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện. 

- Các thành viên Hội đồng NVQS huyện. 

- Thủ trưởng các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể. 

- Cơ quan quân sự huyện. 

- Công an huyện. 

- Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh huyện 

- Trung tâm VH-TT huyện. 

- Học sinh Trường Trung học cơ sở thị trấn Cẩm Xuyên. 

+ Ở xã, thị trấn:  

- Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND. 

 - Chỉ huy trưởng Quân sự, Phó Chỉ huy trưởng Quân sự, Trưởng, phó Công an.                       

- Thành viên Hội đồng NVQS xã, thị trấn. 

- Toàn thể thanh niên nhập ngũ năm 2022. 

C. Thời gian: 01 buổi, vào sáng ngày 17/02/2022 (Tức ngày 17 tháng 01 Âm lịch). 

- Đúng  05h. 30: Các xã, thị trấn dẫn thanh niên lên bàn giao cho Ban Chỉ huy 

quân sự huyện (Đề nghị các xã, thị trấn có kế hoạch chủ động về mặt thời gian) 

- Từ 07h00': Lễ giao nhận quân. 

D. Địa điểm: Tại Quảng trường Hà Huy Tập huyện  
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E. Nhiệm vụ của các cơ quan đơn vị 

1. Ban CHQS huyện 

- Là cơ quan thường trực của Hội đồng NVQS huyện có nhiệm vụ quán triệt 

nắm chắc các chủ trương, hướng dẫn của trên và diễn biến tình hình ở cơ sở, chủ 

động phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ với các cơ quan, ban ngành có liên quan làm tốt 

công tác chuẩn bị. Kịp thời tham mưu cho Hội đồng NVQS huyện tổ chức tốt 

nhiệm vụ giao quân. 

- Phối hợp với Trung tâm văn hóa truyền thông huyện chuẩn bị sân khấu, 

khán đài, trang trí, bố trí bàn ghế Đoàn Chủ tịch, hoa, khẩu hiệu theo sơ đồ hướng 

dẫn (Đoàn Chủ tịch 4 bàn 13 ghế tựa; Đại biểu 2 bên cánh gà: 70 ghế; Khối tân 

binh: 137 ghế; Khối Công dân thực hiện Nghĩa vụ Công an nhân dân: 21 ghế; Khối 

học sinh: 50 ghế; Khối Hồng kỳ: 60 ghế; Khối Ban CHQS huyện 30 ghế, Khối 

Công an huyện 30 ghế, Khối Ban CHQS xã: 46 ghế; Đoàn nhận quân: 5 ghế; Tổng 

ghế nhựa: 400 ghế). Bố trí bồn lửa, cột cờ, loa máy.  

- Phối hợp với Văn phòng HĐND - UBND huyện ban hành giấy mời. 

- Chuẩn bị và duyệt nội dung các bài phát biểu trong buổi Lễ  

- Bố trí đội hình dự Lễ giao nhận quân và sắp xếp đội hình giao quân. 

- Bàn giao hồ sơ, thanh niên nhập ngũ cho các đoàn nhận quân. 

- Phối hợp với Công an làm tốt công tác bảo vệ. 

- Cử  03 đ/c: 1 sỹ quan và 2 tân binh dẫn đuốc. 

2. Văn phòng HĐND-UBND huyện 

- Phối hợp với cơ quan quân sự ban hành giấy mời. 

- Tổ chức điều hành buổi Lễ giao nhận quân. 

3. Trung tâm VH-TT huyện 

- Chủ trì, phối hợp với Ban CHQS huyện, các đơn vị được phân công tổ chức 

chương trình văn nghệ biểu diễn tại buổi Lễ giao nhận quân. (Thời lượng 30 phút). 

Chuẩn bị bố trí sân khấu, ma két, âm thanh, ánh sáng, trang trí trong buổi Lễ.  

- Chuẩn bị 60 Hồng kỳ và cán cờ. 

- Treo băng cờ khẩu hiệu tại trung tâm Thị trấn Cẩm Xuyên: 01 câu treo vượt 

đường đi Thiên Cầm (Tỉnh lộ 4), 01 câu treo vượt đường lên Sân vận động (Cầu 

Hội cũ), 01 cầu treo vượt đường Cứu hộ cứu nạn ngã 3 rẽ vào Ban Chỉ huy quân sự 

huyện. (Hoàn thành trước ngày 12/02/2022) . 

- Chuẩn bị nước uống và người phục vụ cho đại biểu và công dân nhập ngũ tại 

Lễ giao quân. 

- Phối hợp với Ban chỉ huy quân sự huyện cử người phục vụ trao quà. 

- Cử phóng viên đến các xã, thị trấn để ghi hình, đưa tin các hoạt động trước 

và trong Lễ giao quân.   

- Tổ chức tuyên truyền, cổ động công tác giao quân. 

4. Công an huyện  

- Phối hợp với Ban CHQS huyện tổ chức giao nhận quân cho công dân tham 

gia nghĩa vụ Công an nhân dân. 

- Xây dựng kế hoạch bảo vệ buổi Lễ giao nhận quân. 

- Phối hợp với Ban CHQS huyện bảo đảm an ninh, trật tự, điều hành giao 

thông trong và ngoài khu vực giao quân. 

        - Hướng dẫn các đoàn đưa xe vào nhận quân. 
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       - Cử cán bộ chiến sỹ tham gia một khối tại buổi Lễ. 

5. Hội liên hiệp phụ nữ huyện 

- Cử lãnh đạo Hội liên hiệp phụ nữ huyện tham gia trao quà cho 137 thanh 

niên lên đường nhập ngũ, 21 công dân tham gia nghĩa vụ Công an nhân dân và các 

đoàn nhận quân tại buổi Lễ. (Vùng 3 Quân chủng Hải Quân: 60 đ/c; Sư đoàn 324 – 

Quân khu 4: 48 đ/c;Trung đoàn 841-Bộ CHQS Hà Tĩnh: 08 đ/c; Bộ đội Biên 

phòng Hà Tĩnh: 06 đ/c); Cảnh sát biển: 15 đ/c. 

6. Huyện đoàn Cẩm Xuyên 

- Phối hợp vói Trung tâm VH-TT huyện dàn dựng, dẫn chương trình văn nghệ 

tại buổi Lễ. 

- Theo dõi chỉ đạo Đoàn cơ sở làm tốt công tác tuyên truyền, gặp mặt động 

viên thanh niên và gia đình có thanh niên lên đường nhập ngũ.  

- Chuẩn bị nội dung phát biểu trong buổi Lễ giao quân. 

- Bố trí 60 đoàn viên thanh niên cầm Hồng kỳ tham gia dự Lễ, mặc đồng phục 

thống nhất (Hồng kỳ do Trung tâm văn hóa chuẩn bị). 10 đoàn viên nữ mặc áo dài 

cầm biển các khối (Biển khối do Ban CHQS huyện chuẩn bị) có mặt tại Quảng 

trường Hà Huy Tập huyện trước 06 giờ 00 phút ngày 17/02/2022. 

- Tổ chức cho Đoàn thanh niên phối hợp với Trung tâm VH-TT huyện,Ban 

CHQS huyện, UBND thị trấn Cẩm Xuyên vệ sinh môi trường khu vực giao quân. 

7. Phòng giáo dục và đào tạo huyện 

- Cử 50 học sinh THCS mang đồng phục và cờ vẫy để tham gia dự Lễ (có mặt 

tại Quảng trường Hà Huy Tập huyện trước 06 giờ 00 phút ngày 17/02/2022). 

 8. Bệnh viện Đa khoa huyện 

- Cử 01 tổ y bác sỹ đến phục vụ buổi Lễ giao nhận quân. 

9. UBND thị trấn Cẩm Xuyên 

- Phối hợp Công an huyện làm nhiệm vụ bảo vệ. 

- Phát động nhân dân treo cờ, khẩu hiệu dọc đường tỉnh lộ 4, tỉnh lộ 11, 

đường cứu hộ, cứu nạn, đường nội thị, đường Phan Đình Giót, cắm cờ Hồng kỳ 

quanh khu vực giao quân. 

- Phối hợp với Ban CHQS huyện, vệ sinh môi trường khu vực giao quân 

10. Các thành viên Hội đồng NVQS huyện, Thủ trưởng các cơ quan ban 

ngành, đoàn thể huyện 

- Theo chức năng, quyền hạn và địa bàn được phân công làm tốt công tác 

động viên thanh niên, gia đình an tâm vui vẽ lên đường làm nhiệm vụ bảo vệ Tổ 

quốc, bảo đảm số lượng, chất lượng. Đúng thời gian an toàn tuyệt đối. Chú ý 

những địa phương, gia đình có thanh niên dự phòng làm tốt công tác động viên để 

sẵn sàng nhận nhiệm vụ. 

11. Mặt trận tổ quốc huyện 

Chỉ đạo các xã, thị trấn, và vận động các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp, các 

nhà hảo tâm trên địa bàn ủng hộ để có một món quà thật ý nghĩa động viên công 

dân lên đường làm nhiệm vụ bảo vệ tổ quốc (đặc biệt là những công dân có hoàn 

cảnh khó khăn) 

12. Các xã thị trấn 

* Trước ngày giao quân: 

- Làm tốt công tác quản lý công dân đã phát Lệnh gọi nhập ngũ. 
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- Tổ chức giao lưu gặp mặt, tặng quà cho công dân lên đường nhập ngũ và 

quân nhân hoàn thành nghĩa vụ quân sự tại ngũ trở về địa phương. 

- Làm tốt công tác tuyên truyền về Luật Nghĩa vụ quân sự, kịp thời động viên 

thăm hỏi tặng quà cho gia đình khó khăn có công dân nhập ngũ. 

- Tổ chức treo cờ. Có 2 khẩu hiệu treo vượt đường trục chính vào trụ sở xã và 

nơi thích hợp, bố trí trước ngày 12/02/2022. 

- Chuyển sinh hoạt đoàn cho thanh niên nhập ngũ về các đơn vị theo quy định. 

- Làm tốt công tác quản lý công dân, hồ sơ của thanh niên dự phòng sẵn sàng 

phối hợp với Hội đồng NVQS huyện để xử trí các tình huống. Khi có thông báo, 

mới giải quyết cho công dân làm việc khác. 

* Ngày giao quân: 

- Tổ chức cho thanh niên nhập ngũ đến địa điểm giao quân đúng thời gian, 

bảo đảm an toàn. (có mặt tại Quảng trường Hà Huy Tập huyện trước 05 giờ 30 

phút ngày 17/02/2022). 

- Các đơn vị chuẩn bị và mang theo cờ Tổ quốc (cán cao 3,5 m) và 1 câu khẩu 

hiệu dài 4,5m, rộng 0.5m, cán cao 3 m, nội dung khẩu hiệu gặp đồng chí Đức Ban 

chính trị (Tổ chức bố trí vào lúc 07 giờ ngày 16/02/2022). 

- Làm tốt công tác động viên, tuyên truyền. 

IV. BẢO ĐẢM KINH PHÍ  

Ban Chỉ huy quân sự huyện cân đối ngân sách bảo đảm tổ chức gặp mặt giao 

quân ở huyện. Các xã, thị trấn tự đảm bảo ngân sách để thực hiện tốt công tác giao 

quân của đơn vị mình.  

Yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai thực hiện nghiêm túc, đảm 

bảo đúng kế hoạch./. 

 
 Nơi nhận: 
 - Bộ CHQS tỉnh; 

 - TT Huyện uỷ, TT. HĐND huyện;     

 - Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

 -Văn phòng HĐND-UBND huyện 

 - Các thành viên Hội đồng NVQS huyện; 

 - Các phòng ban ngành được phân công chỉ đạo cơ sở; 

 - UBND các xã, thị trấn; 

 - Lưu: VT và T 50b.. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 Hà Văn Bình 
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