
ỦY BAN NHÂN DÂN  

HUYỆN VĂN QUAN 

Số:         /KH-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Văn Quan, ngày       tháng 01  năm 2021 

KẾ HOẠCH 

Tổ chức Lễ giao, nhận quân năm 2021 

Thực hiện Quyết định số 238/QĐ-UBND ngày 17/11/2020 của Chủ tịch 

UBND tỉnh Lạng Sơn về việc giao chỉ tiêu gọi công dân nhập ngũ và tuyển chọn 

công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân năm 2021; Quyết định số 

3791/QĐ-UBND ngày 18/11/2020 của Chủ tịch UBND huyện Văn Quan về việc 

giao chỉ tiêu khám sức khỏe Nghĩa vụ quân sự và thực hiện nghĩa vụ tham gia 

Công an nhân dân năm 2021. 

Ủy ban nhân dân huyện Văn Quan xây dựng Kế hoạch tổ chức Lễ giao, nhận 

quân năm 2021, như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

Nhằm tập trung sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền các 

cấp, phát huy vai trò, trách nhiệm của các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể làm tốt 

công tác chuẩn bị và tổ chức buổi Lễ giao, nhận quân năm 2021 long trọng, trang 

nghiêm, thống nhất đúng nghi lễ, thực sự là ngày Hội tòng quân, ngày hội của tuổi 

trẻ tiếp bước cha anh lên đường nhập ngũ, phát huy chủ nghĩa anh hùng cách 

mạng, niềm tự hào dân tộc và truyền thống vẻ vang của Quân đội, khơi dậy tinh 

thần yêu nước của tuổi trẻ và phát huy truyền thống cách mạng của Đảng bộ, chính 

quyền, Nhân dân các dân tộc huyện Văn Quan quê hương Cách mạng. 

Nâng cao ý thức, trách nhiệm, niềm vinh dự tự hào của thế hệ trẻ huyện Văn 

Quan trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. 

2. Yêu cầu 

Hội đồng nghĩa vụ quân sự (NVQS) huyện, các cơ quan, phòng, ban, ngành, 

đoàn thể căn cứ vào chức năng nhiệm vụ phối hợp chặt chẽ làm tốt công tác chuẩn 

bị, chu đáo,cụ thể, tỉ mỉ cho buổi Lễ; tổ chức quán triệt, thực hiện nhiệm vụ được 

giao với tinh thần chủ động, tích cực, sáng tạo, an toàn và tiết kiệm. 

II. NỘI DUNG 

Tổ chức Lễ giao, nhận quân năm 2021 thực hiện theo Hướng dẫn số 

2115/HD - BCH ngày 14/12/2020 của Bộ CHQS tỉnh Lạng Sơn về việc tuyển chọn 

và gọi công dân nhập ngũ năm 2021. 

III. THỜI GIAN 

1. Nhận Lệnh và quân trang tân binh 

- Ngày 03/02/2021 nhận quân trang, khẩu trang cho công dân. 

- Nhận Lệnh: 08 giờ 00 ngày 05 tháng 02 năm 2021. 
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2. Tổ chức gặp mặt thanh niên nhập ngũ, cấp phát quân trang 

Xong trước ngày 25/02/2021. 

3. Các xã ở xa (Hữu Lễ, Đồng Giáp, Tri Lễ, Tràng Các, Trấn Ninh, Điềm 

He; Tân Đoàn; Tràng Phái): 

- Chủ động đăng ký với cơ quan Hậu cần - Kỹ thuật/Ban CHQS huyện trước 

14 giờ 00, ngày 24/02/2021 để bố trí nơi ăn, ngủ nghỉ. 

- Tổ chức đưa thanh niên nhập ngũ có mặt tại huyện trước 16 giờ 00 phút, 

ngày 26/02/2021 và tham gia đêm lửa trại tại Ban CHQS huyện. 

4. Công tác chuẩn bị cho buổi Lễ 

Hoàn thành mọi công tác chuẩn bị xong trước 14 giờ 30 phút, ngày 

26/02/2021. 

5. Tổ chức Tổng duyệt buổi Lễ 

Bắt đầu từ 15 giờ 00, ngày 26/02/2021 (ngày 15 tháng Giêng năm Tân Sửu). 

6. Tổ chức Lễ giao nhận quân 

Buổi sáng Thứ 7, ngày 27/02/2021(ngày 16 tháng Giêng năm Tân Sửu) cụ thể: 

- Các lực lượng phục vụ và bảo đảm hoàn thành xong mọi công tác chuẩn bị 

trước 06 giờ 30 phút. 

- Từ 06 giờ 30 phút đến 07 giờ 00 phút: Các xã, thị trấn đưa công dân nhập 

ngũ đến vị trí tập trung dự Lễ. 

- Từ 07 giờ 00 phút đến 07 giờ 30 phút: Tổ chức đón tiếp Đoàn chủ tịch, đại 

biểu Quân khu, tỉnh tại phòng khách trụ sở UBND huyện. 

- Từ 07 giờ 30 phút đến 07 giờ 40 phút dâng hương tại tượng đài đồng chí 

Lương Văn Tri. 

- Từ 07 giờ 40 phút đến 08 giờ 00 phút Biểu diễn văn nghệ chào mừng. 

- Từ 08 giờ 00 phút đến 09 giờ 30 phút: Tổ chức Lễ giao, nhận quân. 

- Từ 09 giờ 30 phút đến 10 giờ 00 phút: Ký kết bàn giao, các đơn vị đưa tân 

binh về đơn vị. 

- Từ 10 giờ 00 phút đến 11 giờ 00 phút: Tổ chức rút kinh nghiệm Lễ giao, 

nhận quân. 

IV. ĐỊA ĐIỂM 

1. Nhận quân trang tân binh và Lệnh 

Tại Ban CHQS huyện và Công an huyện (đối với công dân thực hiện nghĩa 

vụ tham gia Công an nhân dân). 

2. Tổ chức gặp mặt, tặng quà lưu niệm, liên hoan động viên, cấp phát 

quân trang cho thanh niên nhập ngũ 

Tại trụ sở UBND các xã, thị trấn. 
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3. Đại biểu Quân khu, tỉnh, đơn vị nhận quân và các xã ở xa đến từ 

chiều 26/02/2021 

Cơ quan Hậu cần - Kỹ thuật/Ban CHQS huyện chủ động bố trí tiếp đón đăng 

ký ngủ, nghỉ tại Ban CHQS huyện và Nhà khách UBND huyện (chủ động phối hợp 

với Văn phòng HĐND&UBND huyện bố trí, sắp xếp). 

4. Tổ chức Tổng duyệt và tiến hành buổi Lễ  

- Địa điểm chính thức: Tượng đài Lương Văn Tri, thị trấn Văn Quan, huyện 

Văn Quan. 

- Địa điểm dự phòng (trời mưa): Tại Hội trường UBND huyện. 

5. Tổ chức Hội nghị rút kinh nghiệm 

Tại Hội trường UBND huyện. 

V. THÀNH PHẦN DỰ LỄ 

1. Đại biểu cấp trên 

- Lãnh đạo Quân khu 1;                                           

- Thành viên Hội Đồng NVQS tỉnh Lạng Sơn;       (có Giấy mời riêng) 

- Thủ trưởng Bộ CHQS tỉnh. 

2. Đại biểu huyện Văn Quan 

- Bí thư Huyện ủy; 

- Phó Bí thư Thường trực Huyện Ủy; 

- Phó Chủ tịch HĐND huyện; 

- Chủ tịch UBND huyện; 

- Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam huyện; 

- Chỉ huy trưởng, Chính trị viên Ban CHQS huyện, Trưởng Công an huyện, 

Chủ tịch Hội Cựu chiến binh huyện, Bí thư Huyện đoàn, đại diện các đơn vị nhận 

quân (Sư đoàn 3/Quân khu 1). Thành phần nếu có thay đổi, Ban Tổ chức sẽ thông 

báo sau. 

3. Các đồng chí Ủy viên  

- Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy; Thường trực HĐND, 

Lãnh đạo UBND huyện; các Thành viên Hội đồng NVQS huyện; Thủ trưởng các 

phòng, ban, ngành, đoàn thể huyện, Lãnh đạo Văn phòng Huyện ủy, Văn phòng 

HĐND và UBND huyện; đại diện chỉ huy các đơn vị nhận quân. 

- Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND, Chỉ huy trưởng Ban CHQS, Trưởng 

Công an các xã, thị trấn; Lãnh đạo các trường THPT Lương Văn Tri, trường THCS 

thị trấn.  

4. Dâng hương Tượng đài đồng chí Lương Văn Tri 

- Đoàn Chủ tịch; Các ban, ngành, đoàn thể của huyện 



 

 

4 

- Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông; 

- Đội tiêu binh: Ban CHQS huyện = 6 đồng chí, Công an huyện = 6 đồng chí; 

- Công dân lên đường nhập ngũ. 

5. Biểu diễn văn nghệ 

- Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông; 

- Đội văn nghệ; 

- Đội múa Sư tử. 

6. Tổ chức Lễ giao, nhận quân 

- Đoàn Chủ tịch; 

- Đại biểu các cơ quan, ban ngành của huyện; 

- Đại biểu các xã, thị trấn: Bí thư, Chủ tịch UBND; 

- Đội lễ tân; 

- Các đơn vị nhận quân; 

- Khối học sinh Trường THPT Lương Văn Tri; 

- Khối đội nghi thức Trương THCS thị trấn Văn Quan; 

- Công dân lên đường nhập ngũ = 138 công dân; 

- Thân nhân của công dân và quần chúng Nhân dân các dân tộc trong toàn huyện. 

VI. THÀNH PHẦN THAM GIA HỘI NGHỊ RÚT KINH NGHIỆM 

1. Đại biểu cấp trên; 

2. Lãnh đạo Huyện ủy; HĐND; UBND huyện; 

3. Thành viên Hội đồng NVQS huyện;                      

4. Chủ tịch, Chỉ huy trưởng các xã, thị trấn;                                              

5. Đại diện các đơn vị nhận quân. 

VII. TỔ CHỨC VÀ PHƯƠNG PHÁP 

1. Tổ chức 

Do UBND huyện chủ trì tổ chức Lễ giao, nhận quân năm 2021. 

2. Phương pháp 

Giao Ban CHQS huyện chủ trì, phối hợp hiệp đồng với Công an huyện và 

các phòng, ban, ngành, đoàn thể của huyện tham mưu cho UBND huyện tổ chức 

thực hiện đúng theo hướng dẫn của cấp trên. 

3. Trang phục 

- Ban Tổ chức, đại biểu (Quân nhân) mặc Tiểu lễ mùa đông. 

- Sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp mặc quân phục theo mùa. 
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- Công an mang mặc trang phục ngành. 

- Cán bộ, công chức, viên chức mặc trang phục theo mùa. 

- Lễ tân mặc áo dài truyền thống. 

- Học sinh trường THPT và trường THCS mặc đồng phục.  

- Công dân nhập ngũ mặc quân phục đã được cấp phát theo quy định. 

VII. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Thành viên Hội đồng NVQS huyện 

Chỉ đạo Hội đồng NVQS các xã, thị trấn được phân công phụ trách làm tốt 

công tác tham mưu cho UBND cùng cấp thực hiện tốt công tác gặp mặt, thăm hỏi, 

động viên công dân lên đường nhập ngũ và thực hiện giao quân đủ chỉ tiêu theo 

Quyết định của UBND huyện. 

2. Văn phòng HĐND và UBND huyện 

Chủ trì, phối hợp với Ban CHQS huyện tổ chức mời đại biểu dự Lễ; chuẩn 

bị phòng khách, nước uống đón tiếp Đoàn Chủ tịch và hội trường tổ chức Hội nghị 

rút kinh nghiệm Lễ giao nhận quân năm 2021. Chuẩn bị phòng nghỉ (nhà khách 

UBND huyện) cho đại biểu Quân khu (nếu có). 

3. Ban Chỉ huy Quân sự huyện 

Là trung tâm hiệp đồng phối hợp chặt chẽ với Công an huyện và các cơ 

quan, đơn vị, ban, ngành liên quan làm tốt công tác chuẩn bị cho buổi Lễ giao, 

nhận quân năm 2021, cụ thể: 

- Phối hợp với Văn phòng HĐND và UBND huyện mời đại biểu dự Lễ, 

chuẩn bị phòng nghỉ cho đại biểu Quân khu, tỉnh. Chuẩn bị địa điểm và nội dung, 

chương trình tổ chức rút kinh nghiệm sau khi kết thúc buổi Lễ. 

- Phối hợp và thống nhất với Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông 

huyện thực hiện trang trí khánh tiết khán đài theo Quyết định số 2185/QĐ-BTM ngày 

21/11/2012 của Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam quy định tổ 

chức các nghi lễ trong Quân đội; phối hợp làm tốt công tác tuyên truyền cổ động trên 

các phương tiện thông tin đại chúng trước và trong ngày Lễ giao, nhận quân. 

- Hiệp đồng chặt chẽ với các xã, thị trấn, đơn vị nhận quân hoàn chỉnh đầy đủ 

thủ tục hồ sơ, văn bản để tiến hành bàn giao quân cho các đơn vị nhanh gọn, an toàn. 

- Chuẩn bị địa điểm sân bãi (hội trường), biển tên khối theo đơn vị nhận 

quân, bàn ghế, biển tên đặt bàn cho Đoàn chủ tịch, đại biểu dự Lễ: chuẩn bị bài 

phát biểu cho Lãnh đạo huyện và đại diện công dân lên đường nhập ngũ; bố trí cán 

bộ đón tiếp đại biểu về dự Lễ; tiếp nhận và cấp phát quân trang tân binh đầy đủ cho 

các xã, thị trấn và thực hiện các công tác chuyên môn bảo đảm cho nhiệm vụ giao, 

nhận quân. 

- Chuẩn bị cột cờ, cầu vinh quang; 138 hoa lụa cài ngực áo (chủ đề: Tuổi trẻ 

huyện Văn Quan hăng hái lên đường bảo vệ Tổ quốc) và 138 bông hoa hồng tươi 

tặng công dân nhập ngũ; chuẩn bị 14 bó hoa tươi phục vụ Đoàn chủ tịch tặng hoa 
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tân binh đứng đầu hàng khối dự lễ và đại diện đơn vị nhận quân; phối hợp với 

Trường THPT Lương Văn Tri chuẩn bị 20 cờ giấy (có cán nhỏ cầm tay). Thực hiện 

bố trí, sắp xếp đội hình dự Lễ và làm công tác tổ chức điều hành buổi Lễ theo 

hướng dẫn của Quân đội.  

- Chủ trì, phối hợp với Văn phòng HĐND và UBND huyện, bảo đảm bữa 

cơm trưa cho Đoàn chủ tịch và đại biểu Quân khu, tỉnh, huyện và bộ phận phục vụ. 

Riêng đối với công dân nhập ngũ bảo đảm bằng tiền mặt và bàn giao cho đơn vị 

nhận quân thực hiện. 

- Chuẩn bị 400 ghế ngồi cho đội hình các khối (Trưởng khối, khối công dân 

nhập ngũ, khối học sinh) và đại biểu dự Lễ. 

- Phối hợp với lực lượng Công an huyện điều hành, hướng dẫn quần chúng 

Nhân dân dự Lễ đúng vị trí bảo đảm an ninh, an toàn, trật tự trong khu vực diễn ra 

buổi lễ, sẵn sàng xử trí khi có tình huống xảy ra. Bố trí 01 tổ kiểm soát quân sự 

cùng 01 tổ của Công an huyện canh gác bảo vệ khán đài, khu vực sân bãi đêm 

26/02/2021.  

- Phối hợp với Trung tâm Y tế huyện trực tại vị trí tổ chức buổi Lễ, sẵn sàng 

xử trí các tình huống. 

4. Công an huyện 

- Chủ trì và hiệp đồng chặt chẽ với các cơ quan liên quan và đơn vị nhận 

quân hoàn chỉnh đầy đủ thủ tục hồ sơ tiến hành bàn giao công dân thực hiện nghĩa 

vụ tham gia Công an nhân dân đúng quy định. 

- Chủ trì và phối hợp với Ban CHQS huyện xây dựng kế hoạch bảo đảm an 

ninh trật tự, an toàn giao thông khu vực buổi Lễ giao, nhận quân. Cử 01 tổ an ninh 

(3 đồng chí) phối hợp với tổ kiểm soát quân sự canh gác bảo vệ tại khu vực bố trí 

buổi lễ (từ 18h00’ ngày 26/02/2021 đến 06 giờ 00 phút ngày 27/02/2021). Hiệp 

đồng với Ban CHQS huyện tổ chức lực lượng điều hành giao thông; duy trì an ninh 

trật tự, bảo đảm an toàn tuyệt đối khu vực diễn ra buổi Lễ giao, nhận quân và Hội 

nghị rút kinh nghiệm tuyển quân (từ 06 giờ 00 phút đến 11giờ 30 phút ngày 

27/02/2021). Sẵn sàng thực hiện các biện pháp nghiệp vụ khi có tình huống xảy ra. 

- Chỉ đạo Công an các xã, thị trấn phối hợp với các cơ quan chức năng xử lý 

các trường hợp chống, trốn và các hành vi cản trở thực hiện Luật Nghĩa vụ quân sự 

theo quy định của pháp luật. 

- Cử 01 lái xe và xe ô tô chuyên dụng có thùng phối hợp với Ban CHQS 

huyện tham gia vận chuyển trang thiết bị, vật chất chuẩn bị cho buổi lễ từ 07 giờ 

30 phút sáng ngày 26/02/2021 và sau khi kết thúc buổi Lễ. 

5. Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông huyện 

- Tổ chức xe tuyên truyền lưu động dọc các trục đường chính liên xã và treo 

khẩu hiệu, băng rôn tuyên truyển trên các trục đường chính dẫn về khu vực buổi lễ 

từ ngày 25/02/2021, chuẩn bị tăng âm, loa đài. Tổ chức trang trí khánh tiết, ma - 

két khán đài, băng rôn 2 bên cánh gà tổ chức buổi Lễ (chính thức và dự phòng) và 

ma két Hội nghị rút kinh nghiệm tổ chức Lễ giao, nhận quân tại Hội trường UBND 



 

 

7 

huyện. Chủ động phối hợp với cơ quan Chính trị/Ban CHQS huyện thống nhất về 

nội dung, số lượng khẩu hiệu tuyên truyền, khánh tiết, ma - két trên. 

- Chuẩn bị bục và tượng bác, bục phát biểu; cờ dây, bóng bay to bơm khí 

(nếu có); cắm cờ chuối khu vực cổng và xung quanh khuôn viên tượng đài Lương 

Văn Tri. 

- Chuẩn bị chương trình văn nghệ thời lượng biểu diễn 20 phút. Chú trọng 

nội dung ca ngợi Đảng, Bác Hồ kính yêu và tình yêu quê hương, đất nước, truyền 

thống Quân đội và Công an nhân dân (thông qua Lãnh đạo huyện, Ban Tổ chức 

kiểm duyệt chương trình).  

6. Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện 

- Tham mưu cho UBND huyện bổ sung kinh phí bảo đảm thực hiện tổ chức 

buổi Lễ của huyện theo Kế hoạch. 

- Hướng dẫn các cơ quan, đơn vị liên quan, các xã, thị trấn thanh, quyết toán 

kinh phí cho nhiệm vụ tuyển quân năm 2021. 

7. Phòng Văn hóa và Thông tin huyện 

- Chỉ đạo Công chức Văn hóa - Xã hội các xã, thị trấn phối hợp với Ban 

CHQS cùng cấp tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền Luật NVQS bằng nhiều 

hình thức phong phú, đa dạng và hiệu quả tới toàn thể quần chúng nhân dân và 

công dân chuẩn bị nhập ngũ. 

- Tổ chức kiểm tra, giám sát công tác chuẩn bị khán đài, khánh tiết trang trí 

buổi lễ, băng rôn, khẩu hiệu và nội dung tuyên truyền khẩu hiệu treo tại khu vực có 

cổng trào trên trục đường vào thị trấn ở các khu phố Thanh Xuân và Tâm An theo 

nội dung thống nhất của Ban CHQS huyện (có phụ lục I, II kèm theo). 

8. Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện 

Chỉ đạo trường Trung học cơ sở thị trấn cử giáo viên và đội nghi thức của 

trường phối hợp với Ban CHQS huyện tổ chức tập luyện và thực hành các nội 

dung nghi thức theo chương trình trong buổi Lễ giao, nhận quân. 

Cử 10 nữ giáo viên trẻ (có người phụ trách) mặc áo dài truyền thống có mặt 

tại trụ sở UBND huyện trước 06 giờ 30 phút, ngày 27/02/2021 để phục vụ tiếp đón 

Đoàn chủ tịch, đại biểu Quân khu, tỉnh. Đồng thời chuẩn bị khay (để hoa, quà) 

phục vụ Đoàn chủ tịch tặng hoa, quà cho tân binh lên đường nhập ngũ tại buổi lễ. 

Tham gia tổng duyệt vào lúc 15 giờ 00 phút chiều ngày 26/02/2021. 

9. Huyện đoàn Văn Quan 

- Chỉ đạo Đoàn cơ sở các xã, thị trấn phối hợp với Ban CHQS cùng cấp tổ 

chức kết nạp đoàn hoàn chỉnh đầy đủ hồ sơ đoàn viên cho 100% công dân nhập 

ngũ xong trước ngày 25/01/2021. Đồng thời chủ động phối hợp với cơ quan Chính 

trị/Ban CHQS huyện, Ban Tuyên giáo - Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện mở 

lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng cho công dân chuẩn bị nhập ngũ; phối hợp với 

các cơ quan đoàn thể cùng cấp tổ chức tốt công tác gặp mặt, thăm hỏi, động viên, 
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liên hoan đối với đoàn viên trước khi lên đường nhập ngũ, chuẩn bị 138 xuất quà 

(sổ tay, bút viết) tặng công dân lên đường nhập ngũ. 

- Tổ chức động viên, khen thưởng kịp thời cho những đoàn viên thanh niên 

có tinh thần xung phong, tình nguyện lên đường nhập ngũ.  

- Chủ trì xây dựng Kế hoạch phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức 

đêm lửa trại và giao lưu văn nghệ cho công dân lên đường nhập ngũ vào tối 

26/02/2021 tại Ban CHQS huyên Văn Quan. 

10. Trung tâm Y tế huyện 

- Đảm bảo y tế trong suốt quá trình tổ chức Lễ giao, nhận quân. Bố trí xe 

cứu thương, tổ y tế cùng trang thiết bị trực sẵn sàng khi có tình huống xảy ra. 

- Chuẩn bị khẩu trang y tế cấp phát cho Đại biểu, công dân nhập ngũ, lực 

lượng phục vụ trong buổi Lễ. 

- Khi có thông báo của Hội đồng NVQS huyện, chủ động phân công bác sĩ 

tham gia đoàn đưa tân binh của huyện đi bù đổi (nếu có) . 

11.  Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện, Hội Cựu Chiến 

binh, Hội Liên hiệp Phụ nữ và các đoàn thể huyện 

- Chỉ đạo UBMTTQ Việt Nam, Hội Cựu chiến binh, Hội Phụ nữ và các đoàn 

thể các xã, thị trấn làm tốt công tác động viên thăm hỏi gia đình và công dân nhập 

ngũ tạo sự đồng thuận, nhất trí cao, phấn khởi trong quần chúng Nhân dân và công 

dân lên đường làm nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, đồng thời quan tâm làm tốt chính 

sách hậu phương quân đội đối với những thân nhân và gia đình của công dân đang 

tại ngũ. 

- Hội Cựu chiến binh huyện chuẩn bị bài phát biểu đại diện cho các ban, 

ngành, đoàn thể động viên công dân lên đường nhập ngũ tại buổi Lễ giao, nhận 

quân năm 2021. 

12. Trường THPT Lương Văn Tri 

Chọn 20 em học sinh nữ mặc đồng phục tham dự Lễ giao, nhận quân. 

Cử 03 lớp có giáo viên phụ trách phối hợp với Ban CHQS huyện tổ chức 

tổng dọn vệ sinh khu vực giao, nhận quân 15 giờ 00 phút ngày 26/02/2021. 

13. UBND các xã, thị trấn 

- Mời thành viên Hội đồng NVQS huyện phụ trách xã, thị trấn dự buổi tổ 

chức gặp mặt, liên hoan, chia tay tân binh tại địa phương. 

- Chỉ đạo Hội đồng NVQS cùng cấp quản lý chặt chẽ số công dân trúng 

tuyển và đã nhận lệnh gọi nhập ngũ, làm tốt công tác động viên, thăm hỏi gia đình 

và công dân chuẩn bị nhập ngũ. 

- Chỉ đạo Ban CHQS, Công an tiếp nhận và cấp phát quân trang cho công 

dân chuẩn bị nhập ngũ; tổ chức gặp mặt, liên hoan, tiễn đưa công dân lên đường 

nhập ngũ bảo đảm trang trọng, khí thế thể hiện rõ sự quan tâm sâu sắc của cấp ủy, 

chính quyền địa phương đối với công dân lên đường bảo vệ Tổ quốc. 
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- Bố trí phương tiện tổ chức đón và đưa công dân tập trung, cơ động đến địa 

điểm giao quân bảo đảm an toàn tuyệt đối và đúng thời gian quy định. 

- Đối với các xã ở xa chủ động đưa công dân ra huyện từ chiều 26/02/2021 

chú ý phải quản lý chặt chẽ quân số, bảo đảm an toàn tuyệt đối cho công dân đến khi 

giao quân. Xử lý kiên quyết các trường hợp chống, trốn lệnh gọi nhập ngũ (nếu có).  

- Chi đạo cơ quan chuyên môn tổ chức trang trí băng rôn, khẩu hiệu tuyên 

truyền, cổ động sớm trước 10 ngày so với ngày giao nhận quân (ít nhất mỗi xã, thị 

trấn có 01 băng rôn treo ở cổng trụ sở UBND. Các xã nằm trên trục tuyến Quốc lộ 

1B như: (Khánh Khê, Điềm He, thị trấn Văn Quan, Tú Xuyên, Lương Năng có 

thêm băng rôn treo trên trục đường gần trung tâm xã, riêng xã Khánh Khê và thị 

trấn Văn Quan cắm cờ chuối hai bên thành cầu nằm trên địa bàn). 

- Thị trấn cử 02 công dân đại diện tân binh nhập ngũ năm 2021 phát biểu tại 

buổi lễ (1 chính thức, 1 dự bị). 

- Cử 02 công dân dân đại diện tân binh nhập ngũ năm 2021 cùng vơi 01 

đồng chí Ban CHQS huyện rước đuốc. 

Trường hợp thời tiết có mưa hoặc quy định về công tác phòng chống dịch 

Covid-19 không thể tổ chức Lễ ngoài trời, Ban tổ chức sẽ thông báo để chuyển nội 

dung thực hiện vào Hội trường UBND huyện. Trong quá trình tổ chức thực hiện 

nếu có vướng mắc, các cơ quan, đơn vị liên quan chủ động trao đổi, thống nhất với 

Ban CHQS huyện để phối hợp giải quyết. 

Nhận được Kế hoạch yêu cầu các phòng, ban, ngành, đoàn thể, cơ quan, đơn vị 

liên quan, UBND các xã, thị trấn tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc. 

Kế hoạch này thay cho Giấy mời./. 

Nơi nhận:     
- UBND tỉnh (b/c); 

- Bộ CHQS tỉnh Lạng Sơn (b/c); 

- TT Huyện ủy; 

- TT HĐND huyện; 

- CT, các PCT UBND huyện; 

- VP Huyện ủy; VP HĐND&UBND huyện; 

- Các phòng, ban, đoàn thể huyện; 

- UBND các xã, thị trấn; 

- Trường THPT lương Văn Tri, Trường THCS Thị Trấn; 

- Lưu: VT, HĐNVQS huyện. S67. 

CHỦ TỊCH 

 
 

 

 

 

 

Lương Mai Tú 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ký bởi: Ủy ban Nhân dân huyện Văn Quan
Cơ quan: Tỉnh Lạng Sơn
Thời gian ký: 08/02/2021 07:35:49
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ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN VĂN QUAN 
 

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Văn Quan, ngày      tháng 02 năm 2021 

  

 

CHƯƠNG TRÌNH 

Lễ giao, nhận quân năm 2021 

 

Thời gian: (Từ 07 giờ 30 ngày 27 tháng 02 năm 2021) 

Địa điểm: Tượng đài Lương Văn Tri , huyện văn Quan. 
 

TT NỘI DUNG NGƯỜI THỰC HIỆN GHI CHÚ 

I 

Dâng hương Tượng đài đ/c Lương Văn Tri 

Thành phần tham dự: Theo Kế hoạch tổ 

chức Lễ giao, nhận quân năm 2021. 

Trung tâm VH, TT và Truyền 

thông huyện 
 

07.30-07.40 

II Chương trình văn nghệ 
Trung tâm VH, TT và Truyền 

thông huyện 
07.40-08.00 

III Thực hành giao nhận quân (bắt đầu từ 08 giờ 00) 

1 Thông báo chương trình buổi lễ. 
Phó CHT 

Ban CHQS huyện 
 

2 Báo cáo cấp trên.  
Phó CHT 

Ban CHQS huyện 
 

3 Chào cờ. 
Phó CHT 

Ban CHQS huyện 
 

4 Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu. 
Phó CHT 

Ban CHQS huyện 
 

5 

Công bố các Quyết định giao chỉ tiêu 

tuyển quân năm 2021 của UBND tỉnh và 

Bộ CHQS tỉnh. 

Chỉ huy trưởng 

Ban CHQS huyện 
 

6 
Thắp lửa truyền thống và nổi hồi trống 

mở hội giao quân. 
Đ/c Bí thư Huyện uỷ  

1 hồi dài,  

3 tiếng. 

7 
Phát biểu ý kiến, giao nhiệm vụ cho công 

dân lên đường nhập ngũ. 
Đ/c Chủ tịch UBND huyện  

8 Đại diện Đoàn thể huyện phát biểu.  Bí thư Huyện đoàn  

9 Đại diện công dân nhập ngũ phát biểu.  
Đại diện công dân nhập ngũ của 

thị trấn 
 

10 Đơn vị nhận quân phát biểu ý kiến.  Sư đoàn BB3/QKI  

11 
Tặng hoa, quà lưu niệm cho công dân lên 

đường nhập ngũ. 
Đoàn Chủ tịch  

12 
Thực hành giao nhận quân và kết thúc 

buổi Lễ 
Phó CHT-TMT   

 

                BAN TỔ CHỨC 
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ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN VĂN QUAN 
 

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Văn Quan, ngày      tháng 02 năm 2021 

CHƯƠNG TRÌNH 

Lễ giao nhận quân năm 2021 

 

Thời gian: (Từ 07 giờ 30 ngày 27 tháng 02 năm 2021) 

Địa điểm: Hội trường UBND huyện Văn Quan. 

TT NỘI DUNG 

 

NGƯỜI THỰC HIỆN 

 

 

GHI CHÚ 

 

I 

Dâng hương Tượng đài đ/c Lương Văn Tri 

Thành phần tham dự: Theo Kế hoạch tổ chức 

Lễ giao, nhận quân năm 2021. 

Trung tâm VH, TT và Truyền 

thông huyện 
 

07.30-07.40 

II Chương trình văn nghệ 
Trung tâm VH, TT và Truyền 

thông huyện 
07.40-08.00 

III Thực hành giao nhận quân (bắt đầu từ 08 giờ 00) 

1 Thông báo chương trình buổi lễ. 
Phó CHT 

Ban CHQS huyện 
 

2 Báo cáo cấp trên.  
Phó CHT 

Ban CHQS huyện 
 

3 Chào cờ. 
Phó CHT 

Ban CHQS huyện 
 

4 Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu. 
Phó CHT 

Ban CHQS huyện 
 

5 

Công bố các Quyết định giao chỉ tiêu tuyển 

quân năm 2021 của UBND tỉnh và Bộ CHQS 

tỉnh. 

Chỉ huy trưởng 

Ban CHQS huyện 
 

6 
Thắp lửa truyền thống và nổi hồi trống mở 

hội giao quân. 
Đ/c Bí thư Huyện uỷ  

1 hồi dài,  

3 tiếng. 

7 
Phát biểu ý kiến, giao nhiệm vụ cho công dân 

lên đường nhập ngũ. 
Đ/c Chủ tịch UBND huyện  

8 Đại diện Đoàn thể huyện phát biểu.  Bí thư Huyện đoàn  

9 Đại diện công dân nhập ngũ phát biểu.  
Đại diện công dân nhập ngũ 

của thị trấn 
 

10 Đơn vị nhận quân phát biểu ý kiến.  Sư đoàn BB3/QKI  

11 
Tặng hoa, quà lưu niệm cho công dân lên 

đường nhập ngũ. 
Đoàn Chủ tịch  

12 Thực hành giao nhận quân và kết thúc buổi Lễ Phó CHT-TMT   

 

                BAN TỔ CHỨC 


