
ỦY BAN NHÂN DÂN               CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
   HUYỆN KỲ ANH                                    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
     
   Số: 99/KH-UBND                                 Kỳ Anh, ngày 25 tháng 01 năm 2019 

 
KẾ HOẠCH 

Tổ chức Lễ giao, nhận quân năm 2019 
  
 

Thực hiện Hướng dẫn số 2280/HD- QP ngày 16/8/2000 và Thông tư 

148/2018/TT-BQP ngày 04/10/2018 của Bộ Quốc phòng, Hướng dẫn số 2332/HD-

BTM ngày 15/12/2017 của Bộ Tham mưu Quân khu 4 về tổ chức Lễ giao nhận quân; 

Quyết định số 254/QĐ-UBND ngày 29/01/2018 của UBND tỉnh về việc giao chỉ tiêu 

gọi công dân nhập ngũ năm 2019; Ủy ban nhân dân huyện xây dựng kế hoạch tổ chức 

Lễ giao, nhận quân năm 2019 như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

- Tổ chức Lễ giao nhận quân đúng quy định, bảo đảm trang trọng, an toàn, tiết 

kiệm, thực sự là ngày hội của toàn dân, ngày hội của tuổi trẻ tiếp bước cha anh lên 

đường xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. 

- Bảo đảm giao nhận quân phải đủ số lượng, chất lượng, đúng thời gian; giải 

quyết tốt các mối quan hệ giữa địa phương, gia đình với đơn vị nhận quân. 

II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM  

1. Thời gian 

Tổ chức Lễ giao nhận quân: Từ 06h30’ ngày 21/02/2019 (Tức ngày 17 tháng 

01 Âm lịch). 

Thời gian tổ chức các hoạt động: 

- Từ ngày 12/02/2019 đến ngày 14/02/2019 các xã tổ chức giao lưu gặp mặt; 

- Từ ngày 15/02/2019 các cơ quan đơn vị, địa phương treo băng, cờ tuyên truyền. 

- 14h00’ ngày 17/02/2019 tổ chức dâng hương tại Đền Phương giai (xã Kỳ Bắc, 

huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh); 15h30’ cùng ngày tổ chức giao lưu văn hóa, văn nghệ 

tại Hội trường UBND xã Kỳ Đồng. 

- Các địa phương hoàn thành công tác chuẩn bị, báo cáo trước 17h00’ ngày 

20/02/2019. 

2. Địa điểm 

- Tại sân vận động xã Kỳ Đồng (nếu trời nắng). 

- Tại nhà Văn hóa xã Kỳ Đồng (nếu trời mưa). 

III. TỔ CHỨC, PHƢƠNG PHÁP 

1. Ban chỉ đạo 

- Ông Trần Đình Gia, Đại biểu Quốc hội, TUV, Bí thư Huyện ủy, Trưởng ban; 

- Ông Bùi Quang Hoàn, Phó Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch UBND huyện, Chủ tịch 

Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự huyện, Phó ban; 

- Ông Đặng Thành Long, Chỉ huy trưởng Ban CHQS huyện, Phó chủ tịch 

Thường trực Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự huyện, Ban viên. 

- Ông Lê Xuân Thủy, Trưởng Công an huyện, Ban viên. 
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2. Tổ chức 

2.1. Ban tổ chức 

- Ông Bùi Quang Hoàn, Phó Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch UBND huyện, Chủ 

tịch Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự huyện, Trưởng ban; 

- Ông Đặng Thành Long, Chỉ huy trưởng Ban CHQS huyện, Phó chủ tịch 

Thường trực Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự huyện, Phó ban trực; 

- Ông Lê Xuân Thủy, Trưởng Công an huyện, Phó ban; 

- Ông Hồ Năng Danh, Chính trị viên Ban CHQS huyện, Phó ban; 

- Ông Võ Xuân Bằng, Phó Chánh Văn phòng HĐND-UBND huyện, Thành viên; 

- Ông Đinh Sỹ Quân, Trưởng Phòng GD&ĐT, Thành viên; 

- Ông Nguyễn Cao Cường, Bí thư Huyện đoàn, Thành viên; 

- Ông Nguyễn Lộc Hằng, Trưởng phòng VH-TT huyện, Thành viên; 

- Ông Nguyễn Văn Mạnh, Giám đốc Trung tâm Văn hóa - Truyền thông, Thành viên; 

- Ông Nguyễn Mạnh Hà, Phó Chỉ huy trưởng Ban CHQS huyện, Thành viên. 

2.2 Dẫn chương trình, tổ chức buổi lễ 

- Ông Võ Xuân Bằng, Phó Chánh Văn phòng HĐND - UBND huyện; 

- Ông Nguyễn Mạnh Hà, Phó Chỉ huy trưởng Ban CHQS huyện. 

2.3 Bố trí đội hình:  Gồm 13 khối. 

- Khối đơn vị Bộ Tư lệnh Vùng 3 - Hải quân; 

- Khối đơn vị Sư đoàn 968 - Quân khu 4; 

- Khối đơn vị Trung đoàn 841- Bộ CHQS tỉnh; 

- Khối đơn vị Bộ đội Biên phòng tỉnh; 

- Khối Công an; 

- Khối hồng kỳ: 50 em (do Huyện đoàn đảm nhiệm); 

- Khối phụ nữ: 01 khối 40 đồng chí (do Hội liên hiệp phụ nữ đảm nhiệm); 

- Khối Cựu chiến binh 01 khối 40 đồng chí (do Hội CCB huyên đảm nhiệm); 

- Khối cán bộ cơ quan Ban CHQS huyện; 

- Khối cán bộ Công an huyện; 

- Khối cán bộ Chỉ huy trưởng, Phó Chỉ huy trưởng Ban CHQS Quân sự các xã; 

- Khối học sinh (02 khối): 80 em (do HS Trường THCS Giang Đồng đảm nhiệm). 

2.4 Thành phần dự lễ: 

- Đại biểu cấp tỉnh. 

- Đại biểu cấp ủy, chính quyền, đoàn thể cấp huyện và các địa phương. 

- Chỉ huy và cán bộ Ban CHQS huyện, Công an huyện. 

- Cán bộ các đoàn nhận quân. 

- Đại biểu công dân hoàn thành NVQS trở về địa phương. 

- Công dân nhập ngũ. 

- Đại diện gia đình, thân nhân công dân nhập ngũ. 

- Thành phần tham gia đội hình (ở mục 2.3) 



 3 

2.5 Dự kiến đoàn chủ tịch: 

- Đại biểu Quân Khu; 

- Đại biểu Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, Bộ CHQS tỉnh, Hội đồng Nghĩa vụ 

Quân sự tỉnh. 

- Đại diện Thường trực Huyện ủy, Thường trực HĐND, đại diện Lãnh đạo 

UBND huyện, Ban CHQS huyện, Công an huyện, Ủy ban MTTQ , Đoàn Thanh 

niên và các đoàn thể huyện. 

- Đại diện các đoàn nhận quân (Bộ Tư lệnh Vùng 3 - Hải Quân, Sư đoàn 

968/QK4). 

2.6. Trang phục dự lễ giao quân: 

- Ban tổ chức, Đoàn Chủ tịch mặc com lê (áo trong trắng), thắt cà vạt, đối với 

quân nhân, Công an nhân dân: Mặc lễ phục theo quy định. 

- Cán bộ lãnh đạo cơ quan đoàn thể cấp huyện, xã mặc áo trắng, quần tối 

màu, cán bộ phụ nữ mặc áo dài truyền thống. 

- Đại biểu khối nữ mặc áo dài truyền thống. 

- Sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp mặc quân phục tiểu lễ phục mùa đông; 

Công an, Cựu chiến binh mặc quân phục theo quy định. 

- Chỉ huy trưởng của các xã, Công dân nhập ngũ: Mặc quân phục đã được 

cấp phát. 

- Học sinh mặc đồng phục thống nhất của nhà trường (mỗi em cầm 01 lá cờ 

Tổ quốc bằng giấy). 

- Đại biểu đoàn thanh niên và khối hồng kỳ mặc quần tối màu, áo thanh niên 

tình nguyện màu xanh. 

- Lưu ý: Nếu tổ chức trong hội trường, quân nhân không phải đội mũ, riêng 

Trưởng ban tổ chức hoặc người làm công tác tổ chức phải đội mũ khi báo cáo cấp 

trên, làm lễ chào cờ. 

3. Phƣơng pháp: 

- Ban Chỉ huy Quân sự huyện chịu trách nhiệm tổng hợp tình hình quân số 

các xã; trực tiếp giao quân cho các đơn vị nhận quân, tổ chức giao quân từng xã 

theo đầu mối các đơn vị (giao nhận quân trước, làm lễ giao quân sau) 

- Chương trình lễ giao nhận quân (thực hiện theo Quyết định 2185/ QĐ-TM 

ngày 21/11/2012 của Bộ Tổng Tham mưu về việc ban hành quy định tổ chức Nghi 

lễ trong Quân đội; Hướng dẫn số 2332/HD-BTM ngày 15/12/2017 của Bộ Tham 

mưu Quân khu 4; Thông tư 148/2018/TT-BQP ngày 04/10/2018 của Bộ Quốc 

phòng về tổ chức Lễ giao nhận quân) gồm: 

- Chương trình văn nghệ chào mừng (30 phút). 

- Thông báo chương trình. 

- Ổn định tổ chức, báo cáo cấp trên. 

- Chào cờ. 

- Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu. 

- Công bố Quyết định giao chỉ tiêu giao nhận quân của UBND tỉnh năm 2019. 
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- Đại diện lãnh đạo chính quyền địa phương thắp lửa truyền thống, nổi trống 

mở hội giao quân, phát biểu giao nhiệm vụ cho công dân lên đường nhập ngũ. 

- Đại diện tổ chức chính trị - xã hội phát biểu (Huyện đoàn đảm nhiệm). 

- Đại diện công dân phát biểu cảm tưởng, hứa quyết tâm trước lúc lên đường 

(do Ban CHQS huyện chuẩn bị). 

- Đại diện chỉ huy đơn vị nhận quân phát biểu (đơn vị Vùng 3-Quân chủng 

Hải quân). 

- Đại diện các đơn vị nhận quân và địa phương giao quân ký kết Biên bản 

giao nhận quân. 

- Đoàn Chủ tịch và lãnh đạo huyện tặng hoa cho các đoàn nhận quân và tặng 

hoa, quà cho công dân lên đường nhập ngũ. 

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

III. NHIỆM VỤ CỦA CÁC ĐƠN VỊ 

1. Các thành viên Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự huyện 

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được phân công, thường xuyên bám nắm cơ sở, 

trực tiếp chỉ đạo, kiểm tra đôn đốc các địa phương, đoàn thể, làm tốt công tác tặng 

quà lưu niệm, tổ chức giao lưu văn nghệ tiễn bạn lên đường ở các địa phương, 

dâng hương tại đền Phương Giai, nắm chắc tình hình quân số và tư tưởng công 

dân chuẩn bị nhập ngũ. Chỉ đạo các xã thực hiện tốt chính sách hậu phương quân 

đội, tuyên truyền vận động gia đình và người thân động viên con em hăng hái lên 

đường làm nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, tạo không khí vui tươi, phấn khởi trước khi 

lên đường nhập ngũ. 

2. Ban Chỉ huy Quân sự huyện 

- Là cơ quan trung tâm tham mưu; hiệp đồng với các cơ quan, ban, ngành 

triển khai thực hiện nhiệm vụ tổ chức Lễ giao nhận quân. 

- Hoàn chỉnh đầy đủ, chặt chẽ hồ sơ nhập ngũ của công dân và những văn 

bản, tài liệu kèm theo; Chỉ đạo cơ sở làm tốt mọi công tác chuẩn bị cho giao quân, 

quản lý tốt số công dân chuẩn bị nhập ngũ, kiên quyết không để bàn giao thiếu chỉ 

tiêu và bị loại trả; phân công cán bộ đôn đốc các xã bảo đảm quân số, thời gian, 

địa điểm theo quy định.  

- Điều chỉnh quân số, điều hành giao quân cho các đơn vị, ký kết Biên bản 

giao quân chặt chẽ.  

- Nắm chắc tình hình báo cáo kịp thời UBND huyện và Bộ CHQS tỉnh. 

3. Công an huyện 

- Bảo đảm an ninh, trật tự giao thông ở khu vực làm lễ giao nhận quân, trên 

đường hành quân của các đơn vị nhận quân trên địa bàn huyện. 

- Phối hợp với Viện kiểm sát nhân dân huyện, Ban CHQS huyện kiên quyết 

xử lý kịp thời các hành vi gây cản trở đến việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ trước, 

trong và sau thời gian tổ chức Lễ giao nhận quân. 
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4. Văn phòng HĐND - UBND huyện 

- Phối hợp cơ quan quân sự huyện đón tiếp đại biểu, sắp xếp bố trí vị trí ngồi 

Đoàn Chủ tịch, các đại biểu, trực tiếp làm công tác tổ chức buổi lễ. 

- Cử lực lượng phối hợp với Hội Liên hiệp phụ nữ chuẩn bị hoa và quà cho 

lãnh đạo huyện trao tặng trong buổi lễ, chuẩn bị phòng họp rút kinh nghiệm sau 

kết thúc buổi lễ giao quân. 

5. Trung tâm văn hóa- Truyền thông 

- Chỉ đạo các địa phương và đơn vị làm tốt công tác thông tin tuyên truyền, cổ 

động với nhiều hình thức và nội dung phong phú, mang tính giáo dục cao. Tổ chức treo 

băng rôn tuyên truyền, cờ Đảng, cờ Tổ quốc ở trục đường Quốc lộ 1A, trục đường 

Đồng Phú và trung tâm hành chính huyện, trục đường vào Ban Chỉ huy Quân sự 

huyện. 

- Xây dựng kế hoạch, chương trình văn nghệ, chủ trì phối hợp với Ban CHQS 

huyện, Huyện đoàn, Phòng GD-ĐT thành lập đội văn nghệ tổ chức luyện tập, biểu 

diễn tại Lễ giao nhận quân và giao lưu văn nghệ tiễn thanh niên lên đường nhập 

ngũ. 

- Phối hợp Ban Chỉ huy Quân sự huyện làm tốt công tác chuẩn bị sân bãi, bố 

trí bàn ghế, bục và tượng Bác Hồ, chậu hoa, trống, đài lửa, trang trí khán đài theo 

đúng hướng dẫn, bảo đảm điện, loa máy, máy phát điện dự phòng, trong suốt qúa 

trình tổ chức Lễ giao nhận quân. 

- Chỉ đạo các địa phương tổ chức giao lưu văn nghệ tiễn bạn lên đường bảo 

đảm thiết thực; Xây dựng phóng sự tuyên truyền về công tác tuyển giao quân, cử 

phóng viên dự và đưa tin trong ngày Lễ giao quân.   

- Bảo đảm 50 cây hồng kỳ giao cho Huyện đoàn phục vụ trong lễ giao nhận quân. 

6. Uỷ ban mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể cấp huyện 

- Mặt trận Tổ quốc huyện chủ trì, phối hợp với các đoàn thể cấp huyện phát 

động tinh thần hướng về “ngày Hội tòng quân”, vận động quyên góp ủng hộ tặng 

quà cho các tân binh theo Kết luận của đồng chí Chủ tịch UBND, Chủ tịch Hội 

đồng Nghĩa vụ Quân sự huyện ngày 03/01/2019. 

- Hướng dẫn các đoàn thể cấp xã, đồng thời phối hợp với các đơn vị liên quan 

đẩy mạnh công tác tuyên truyền, động viên, tặng quà cho công dân lên đường 

nhập ngũ.  

7. Huyện đoàn 

- Chủ trì, xây dựng kế hoạch, phối hợp với Ban CHQS huyện, Trung tâm Văn 

hóa- Truyền thông, Phòng GD-ĐT xây dựng kịch bản, tổ chức luyện tập, biểu diễn 

tại buổi giao lưu gặp mặt tiễn thanh niên lên đường nhập ngũ và chương trình văn 

nghệ chào mừng tại Lễ giao nhận quân. 

Chỉ đạo Đoàn xã hướng dẫn cho đoàn viên chuẩn bị lên đường nhập ngũ 

chuyển hồ sơ sinh hoạt đoàn. 

- Điều động 50 đoàn viên tham gia khối Hồng kỳ trong lễ giao nhận quân. 

- Chuẩn bị bài phát biểu và cử đại diện các tổ chức chính trị -xã hội phát biểu 

tại Lễ giao nhận quân. 
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8. Hội liên hiệp phụ nữ huyện 

- Cử Hội viên phục vụ lãnh đạo huyện trao hoa, quà cho các đơn vị nhận quân và 

công dân nhập ngũ. 

- Điều động 40 hội viên tham gia đội hình và phục vụ trao quà tại Lễ giao 

nhận quân. 

9. Hội Cựu chiến binh huyện 

- Phối hợp Ban CHQS huyện, Huyện đoàn tổ chức buổi giao lưu gặp mặt tiễn 

thanh niên lên đường nhập ngũ. 

- Điều động 40 Hội viên tham gia đội hình phục vụ tại Lễ giao nhận quân. 

- Chỉ đạo Hội viên và Hội Cựu chiến binh các địa phương làm tốt công tác 

động viên từng gia đình và công dân chuẩn bị lên đường nhập ngũ, tạo niềm tin và 

khí thế trong toàn huyện. 

10. Viện kiểm sát nhân dân huyện 

Phối hợp với Công an huyện, Ban Chỉ huy Quân sự huyện theo dõi và xử lý 

nghiêm những tổ chức, cá nhân vi phạm Luật Nghĩa vụ Quân sự, vi phạm pháp luật. 

11. Phòng giáo dục & Đào tạo 

- Điều động một số giáo viên là hạt nhân văn nghệ ở các trường tham gia đội văn 

nghệ do Trung tâm Văn hóa- truyền Thông và Huyện đoàn tổ chức. 

- Chỉ đạo, hướng dẫn Trường trung học cơ sở Giang- Đồng sắp xếp, có kế hoạch 

giảng dạy phù hợp cho 80 em học sinh tham gia đội hình tại Lễ giao nhận quân. Tuyệt 

đối không để ảnh hưởng đến việc học của các em. 

- Cử lực lượng tham gia văn nghệ trong lễ giao nhận quân và giao lưu tiễn thanh 

niên lên đường nhập ngũ 

12. UBND các xã 

- Làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục Luật Nghĩa vụ Quân sự, tổ chức 

liên hoan tiễn công dân lên đường nhập ngũ bảo đảm vui tươi, đoàn kết, tiết kiệm, 

thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội. 

- Treo băng cờ, khẩu hiệu tại trung tâm, trục đường chính của xã theo chỉ đạo 

của Trung tâm Văn hóa- Tuyền thông huyện. Tổ chức cho thanh niên chuẩn bị 

nhập ngũ tham gia Dâng hương tại đền Phương Giai và giao lưu gặp mặt tại huyện 

- Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ đảng, đoàn, đồng thời quản lý chặt chẽ những công 

dân đã nhận lệnh và cả những công dân không nhận lệnh nhưng vẫn đủ điều kiện 

nhập ngũ để sẵn sàng thay thế khi có biến động về quân số.  

- Tổ chức đón, đưa công dân lên đường nhập ngũ phải đảm bảo an toàn tuyệt 

đối, đúng thời gian giao nhận quân đã được quy định.  

- Đối với xã Kỳ Đồng: Phối hợp với Công an huyện bố trí lực lượng bảo đảm 

ANTT; chuẩn bị tốt các điều kiện đảm bảo phục vụ Lễ giao nhận quân. 

IV. CÔNG TÁC BẢO ĐẢM 

- Ban Chỉ huy Quân sự huyện bảo đảm kinh phí tổ chức giao lưu gặp mặt, 

văn nghệ chào mừng trong buổi Lễ giao nhận quân và bảo đảm Lễ giao nhận quân. 
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- Các xã, cơ quan đơn vị, nhà trường được giao chủ trì các nội dung tự bảo 

đảm kinh phí cho đơn vị mình. 

Nhận được kế hoạch này yêu cầu các cơ quan, đơn vị và các xã quán triệt, 

triển khai và tổ chức thực hiện nghiêm túc, kịp thời, hiệu quả. 

Kế hoạch này thay thế Kế hoạch số 85/KH-UBND ngày 23/01/2019 của 

UBND huyện./. 
  

Nơi nhận:  

- Bộ CHQS tỉnh Hà Tĩnh (để b/c); 

- Phòng TM, CT,HC,KT, Ban QL(để b/c); 

- Thường trực Huyện uỷ, HĐND huyện; 

- Chủ tịch, các Phó chủ tịch UBND huyện; 

- Thành viên Hội đồng NVQS huyện;  

- Ủy ban MTTQ và các đoàn thể huyện 

- VP Huyện ủy, VP HĐND- UBND; 

- Ban CHQS, Công an huyện;  

- Viện kiểm sát; 

- Các phòng, ban, đơn vị trên địa bàn huyện; 
- UBND các xã ; 

- Trường THCS Giang Đồng;                                                                     
- Lưu: VT, QS. 

Gửi văn bản giấy và điện tử./.  

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

(Đã ký) 

 

 

Bùi Quang Hoàn 
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