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Số:         /KH-UBND    Phong Thổ, ngày    tháng 01 năm 2023 

  

KẾ HOẠCH 

Tổ chức giao nhận quân năm 2023 

 

Căn cứ Quyết định số 204/QĐ-UBND ngày 23 tháng 12 năm 2022 của 

UBND tỉnh Lai Châu về việc giao chỉ tiêu tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và 

thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân năm 2023; 

Thực hiện Chỉ thị số 2619/CT-BCH ngày 20/9/2022 của Chỉ huy trưởng 

Bộ CHQS tỉnh Lai Châu; Hướng dẫn số 2621/HD-TM ngày 20/9/2022 của 

Phòng tham mưu/Bộ CHQS tỉnh Lai Châu về việc tuyển chọn và gọi công dân 

nhập ngũ năm 2023; 

Căn cứ Quyết định số 07/QĐ-UBND ngày 03/01/2023 của Chủ tịch 

UBND huyện về việc giao chỉ tiêu tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và thực 

hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân năm 2023; 

UBND huyện ban hành Kế hoạch giao nhận quân năm 2023, như sau: 

 I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

 1. Mục đích: Nhằm tuyên truyền sâu rộng trong cả hệ thống chính trị và 

nhân dân các dân tộc trong huyện nắm được ý nghĩa tầm quan trọng của buổi Lễ 

giao nhận quân, từ đó khơi dậy lòng tự hào dân tộc, truyền thống yêu nước của 

nhân dân các dân tộc huyện Phong Thổ đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ 

Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. 

2. Yêu cầu: Phát huy vai trò trách nhiệm của các cấp các ngành, thành 

viên trong Hội đồng NVQS huyện và cả hệ thống chính trị trong công tác tuyển 

quân. Các cấp, các ngành tổ chức quán triệt, tham mưu cho cấp uỷ, chính quyền 

địa phương tổ chức tuyên truyền, giáo dục cho mọi công dân nắm được chủ 

trương đường lối chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước; trách nhiệm của 

thanh niên về nghĩa vụ xây dựng bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. 

 II. NỘI DUNG, THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM 

 1. Nội dung: Hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện tổ chức Lễ giao nhận 

quân cho các đoàn nhận quân năm 2023. 

 2. Thời gian 

 Từ ngày 09/02/2023 đến ngày 10/02/2023. Cụ thể: Nhận quân các xã, thị 

trấn đưa về Ban chỉ huy quân sự huyện lúc 14h00’ ngày 09/02/2023; Giao quân 

cho các đơn vị từ 07h30’ đến 11h00’ ngày 10/02/2023. 

 3. Địa điểm: Tại Quảng trường trung tâm huyện Phong Thổ. 
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 III. TỔ CHỨC, PHƯƠNG PHÁP 

 1. Tổ chức: Hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện tổ chức thành lập Ban tổ 

chức giao nhận quân do đồng chí Chủ tịch Hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện 

làm Trưởng ban. 

 2. Phương pháp: Theo đúng nghi lễ trong quân đội bảo đảm trang 

nghiêm, chính quy, tiết kiệm, phù hợp với tình hình thực tế, phong tục tập quán, 

truyền thống của địa phương. 

 IV. THÀNH PHẦN 

 - Đại diện Hội đồng nghĩa vụ quân sự tỉnh; 

 - Đại diện Thủ trưởng Bộ CHQS tỉnh, cơ quan Bộ CHQS tỉnh; 

 - Thường trực Huyện uỷ; 

- Thường trực Hội đồng nhân dân huyện; 

- Lãnh đạo Ủy ban nhân huyện; 

- Thường trực Uỷ ban MTTQ huyện; 

- Ban CHQS huyện;  

- Đại diện lãnh đạo Công an huyện; 

 - Thành viên Hội đồng NVQS huyện; cơ quan, ban ngành, đoàn thể 

huyện; 

 - Chủ tịch UBND, Chỉ huy trưởng quân sự xã, thị trấn; 

- Công dân tham gia nghĩa vụ quân sự và Công an nhân dân năm 2023; 

- Giáo viên và học sinh trường THCS thị trấn Phong Thổ; trường THPT 

Phong Thổ; trường THPTDT Nội trú huyện; 

 - Các đoàn nhận quân (Trung đoàn 880/Bộ CHQS tỉnh Lai Châu, Bộ 

CHBĐ Biên phòng tỉnh Lai Châu, Công an tỉnh Lai Châu). 

 V. ĐỊA ĐIỂM, THỜI GIAN ĐÊM LỬA TRẠI 

- Địa điểm: Tại sân Ban CHQS huyện Phong Thổ. 

- Thời gian: Từ 19h30’ đến 21h30’ ngày 09/02/2023. 

VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN  

1. Ban CHQS huyện 

 Chủ trì phối hợp với các ban ngành của huyện, các đoàn nhận quân, các 

xã, thị trấn kiểm tra, rà soát hồ sơ, danh sách công dân nhập ngũ có biên bản bàn 

giao cụ thể; bảo đảm ăn chiều ngày 09/02/2023 và sáng ngày 10/02/2023 cho 

công dân nhập ngũ; cử cán bộ phối hợp với Chỉ huy trưởng các xã, thị trấn đưa 

công dân tham gia đêm lửa trại và ngày Lễ giao nhận quân cho các đơn vị bảo 

đảm chặt chẽ, nghiêm túc; chủ trì phối hợp với các cơ quan đơn vị, trường học, 
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UBND các xã, thị trấn tổ chức buổi văn nghệ đêm lửa trại vào tối ngày 

09/02/2023 tại Ban CHQS huyện, cử 03 tổ kiểm soát quân sự phối hợp cùng 

Công an huyện hướng dẫn, bảo đảm giao thông đêm lửa trại và ngày Lễ giao 

nhận quân, giúp Hội đồng NVQS huyện tổ chức điều hành buổi Lễ giao, nhận 

quân, theo dõi tổng hợp tình hình báo cáo kết quả giao nhận quân cho Hội đồng 

NVQS huyện và Bộ CHQS tỉnh. 

 2. Công an huyện 

Phối hợp với Ban CHQS huyện đảm bảo an ninh trật tự khu vực đêm lửa 

trại và khu vực giao nhận quân; cử 03 tổ CSGT 09 đồng chí phối hợp với quân 

sự chốt ở ngã ba, ngã tư đường bảo đảm cho xe nhận quân cơ động về các đơn 

vị; cử cán bộ hướng dẫn, đôn đốc công dân tham gia văn nghệ đêm lửa trại và 

ngày Lễ giao nhận quân đúng thời gian quy định. 

 3. Trung tâm văn hóa thể thao và Truyền thông 

Tổ chức cheo cờ, băng zôn, khẩu hiệu khu vực trung tâm thị trấn; Phối 

hợp với Ban CHQS huyện hướng dẫn cho các xã, thị trấn tuyên truyền tại địa 

phương. Trang trí khánh tiết, chuẩn bị hệ thống loa đài, âm thanh tại buổi lễ giao 

nhận quân theo hiệp đồng của Ban CHQS huyện. 

 Tổ chức đưa tin tuyên truyền Luật nghĩa vụ quân sự và Lễ giao nhận quân 

năm 2023. 

4. Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện 

Chỉ đạo Hội liên hiệp phụ nữ xã, thị trấn làm tốt công tác giáo dục, tuyên 

truyền, vận động chị em những gia đình có con em nhập ngũ hăng hái lên đường 

bảo vệ Tổ quốc. 

5. Huyện đoàn 

- Chỉ đạo BCH xã, thị trấn hoàn tất thủ tục chuyển sinh hoạt đoàn cho thanh 

niên lên đường nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân. 

- Tham gia phát biểu tại buổi Lễ giao, nhận quân. 

- Tổ chức 50 đoàn viên thanh niên tham gia tiễn thanh niên lên đường 

thực hiện nghĩa vụ quân sự bảo vệ Tổ quốc. 

6. Phòng Giáo dục và đào tạo huyện 

- Chỉ đạo trường Trung học cơ sở thị trấn cử một đội nghi lễ đội viên; 

tham gia Lễ giao, nhận quân và tiễn thanh niên lên đường nhập ngũ. 

- Huy động 07 giáo viên nữ mặc trang phục áo dài truyền thống cầm biển 

khối. 

7. Trường trung học phổ thông Phong Thổ, trường trung học cơ sở 

thị trấn, trường THPT dân tộc nội trú huyện 
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- Trường Trung học cơ sở thị trấn, trường THPT Phong Thổ, trường 

THPT dân tộc nội trú huyện, mỗi trường 100 em học sinh (có giáo viên phụ 

trách) mang cờ, hoa, tham gia lễ giao, nhận quân. 

- Trường trung học phổ thông Phong Thổ, trường THPT dân tộc nội trú 

huyện mỗi đơn vị chuẩn bị 02 tiết mục văn nghệ tổ chức tối ngày 09/02/2023. 

8. Trung tâm Y tế huyện 

Chỉ đạo Y tế các xã, thị trấn tiêm đủ mũi 4 Covid - 19 cho công dân trúng 

tuyển nghĩa vụ quân sự và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân năm 

2023 trước một tuần, trước khi giao nhận quân. 

9. Phòng Nội vụ huyện 

Làm tốt công tác khen thưởng cho công dân có tinh thần xung phong lên 

đường nhập ngũ năm 2023. 

10. UBND các xã, thị trấn 

Chỉ đạo Ban CHQS xã, thị trấn xây dựng kế hoạch giao quân, phát lệnh 

gọi công dân  nhập ngũ của Chỉ huy trưởng Ban CHQS huyện; Trưởng Công an 

huyện đến tận gia đình, tận tay của thanh niên nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ 

tham gia Công an nhân dân năm 2023. 

Ban CHQS xã, thị trấn phối hợp với Công an xã, thị trấn làm tốt công tác 

bảo vệ an ninh trật tự; tham mưu cấp có thẩm quyền kiên quyết xử lý đối với 

công dân trốn tránh nghĩa vụ và các hoạt động cản trở làm ảnh hưởng đến công 

tác tuyển quân. 

Chỉ đạo công tác tuyên truyền, treo băng cờ, khẩu hiệu tại trung tâm trụ 

sở: nội dung theo chương trình hướng dẫn của trên “Nhiệt liệt hoan nghênh 

thanh niên các dân tộc trong xã, thị trấn hăng hái lên đường bảo vệ Tổ quốc”. 

Cùng với các ban ngành tiễn đưa con em lên đường giao quân cho huyện. 

Các tổ chức đoàn thể xã, thị trấn động viên con em trúng tuyển hăng hái 

lên đường nhập ngũ bảo vệ Tổ quốc, tặng quà động viên cho con em, làm tốt 

công tác hậu phương quân đội. 

Ban chấp hành đoàn xã, thị trấn bảo đảm các thủ tục lý lịch sinh hoạt đoàn 

cho thanh niên; tổ chức liên hoan giao lưu gặp mặt các thanh niên trúng tuyển 

Nghĩa vụ quân sự và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân năm 2023. 

UBND xã Mường So, Khổng Lào, thị trấn Phong Thổ mỗi đơn vị chuẩn 

bị 02 tiết mục văn nghệ biểu diễn buổi tối 09/02/2023. 

Các xã, thị trấn để thiếu chỉ tiêu khám tuyển nghiêm khắc kiểm điểm và 

rút kinh nghiệm, kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm về thực hiện 

nghĩa vụ quân sự theo Nghị định số 37/2022/NĐ-CP ngày 06/06/2022 của Chính 

phủ sửa đổi bổ sung các quy định sử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực 

Quốc phòng, cơ yếu và báo cáo bằng văn bản về cơ quan thường trực Hội đồng 
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NVQS huyện trước ngày 20/03/2023 (Bộ phận Quân lực/Ban CHQS huyện 

Phong Thổ). 

Chú ý: Chủ tịch Uỷ ban nhân dân, Chỉ huy trưởng Ban CHQS các xã, thị 

trấn trực tiếp giao quân cho Ban CHQS huyện. 

Trên đây là kế hoạch tổ chức Lễ giao nhận quân năm 2023 của UBND 

huyện Phong Thổ. Căn cứ Kế hoạch này, các cơ quan, đơn vị, Ủy ban nhân dân 

các xã, thị trấn nghiêm túc triển khai thực hiện./. 

 
Nơi nhận: 

- Bộ CHQS tỉnh; 

- Thường trực Huyện ủy (b/c); 

- UBND huyện: U1; 

- Các thành viên Hội đồng NVQS huyện; 

- Trường THCS thị trấn; trường THPT Phong 

Thổ, PTDTNT huyện; 

- UBND các xã, thị trấn; 

- VP: V1; 

- Lưu: VT, C1. QS. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 
 
 

 

 
 

Trần Bảo Trung 
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