
UỶ BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN KON RẪY 

Số:       /KH-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

   Kon Rẫy, ngày       tháng       năm   

KẾ HOẠCH 

Giao, nhận quân năm 2022 

 

Căn cứ Luật Nghĩa vụ quân sự năm 2015; 

 Căn cứ Quyết định số 762/QĐ-UBND ngày 12 tháng 11 năm 2021 của Chủ 

tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc gọi công dân nhập ngũ năm 2022;  

Căn cứ Quyết định số 3200/QĐ-BCH ngày 30 tháng 11 năm 2021 của Chỉ 

huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh về việc giao chỉ tiêu tuyển, nhận công dân 

nhập ngũ năm 2022; 

Căn cứ Hướng dẫn số 942/HD-BCH ngày 10 tháng 12 năm 2021 của Phòng 

Tham mưu Bộ chỉ huy quân sự tỉnh về việc hướng dẫn công tác tuyển chọn, gọi 

công dân nhập ngũ và tiếp nhận, quản lý huấn luyện chiến sỹ mới năm 2022;   

Ủy ban nhân dân huyện xây dựng Kế hoạch giao, nhận quân năm 2022, cụ 

thể như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích: Nhằm làm tốt công tác hiệp đồng thống nhất về nội dung, thời 

gian, địa điểm công tác chuẩn bị và tổ chức Lễ giao, nhận quân đúng theo quy định. 

2. Yêu cầu  

- Các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể phối hợp chặt chẽ thống nhất nội dung, 

chương trình thực hiện đồng bộ từ huyện đến cơ sở. 

- Làm tốt công tác thăm hỏi, động viên khích lệ tinh thần cho thanh niên ưu 

tú hăng hái lên đường nhập ngũ thực hiện nghĩa vụ quân sự năm 2022 đúng quy 

định. 

II. NỘI DUNG: Công tác chuẩn bị và tổ chức Lễ giao, nhận quân năm 

2022. 

III. THÀNH PHẦN THAM GIA   

1. Đại biểu Hội đồng NVQS tỉnh: Dự kiến 01 đồng chí. 

2. Thủ trưởng và các quan Bộ CHQS tỉnh: Dự kiến 05 đồng chí. 

3. Hội đồng NVQS huyện: 19 đồng chí (thành phần theo quy định) 

4. Đại diện đơn vị nhận quân: Dự kiến 02 đồng chí (Trung đoàn BB990/Bộ 

CHQS tỉnh và Trung đoàn 95/Sư đoàn BB2/Quân khu5). 

5. Các xã, thị trấn: 14 đồng chí (Chủ tịch UBND, CHT/Ban CHQS cấp xã). 

6. Công dân nhập ngũ: 64 công dân (Quân sự 55, Công an 09) 

IV. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM, SỐ LƯỢNG 

1. Thời gian   
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a) Thời gian phát lệnh: Từ ngày 21/01 đến ngày 25/01/2022 (Ban CHQS 

huyện phát lệnh gọi công dân nhập ngũ năm 2021 cho các xã, thị trấn). Ban 

CHQS các xã, thị trấn tổ chức phát lệnh trực tiếp đến tận tay công dân nhập ngũ. 

b) Thời gian cấp phát quân trang: Chủ Nhật, ngày 13/02/2022 (trước Lễ 

giao, nhận quân 03 ngày). 

c) Thời gian đón công dân về Ban CHQS huyện: Từ 13 giờ 30 đến 16 giờ 

30 phút ngày 15/02/2022 (thứ 3). 

d) Thời gian tổ chức Lễ giao, nhận quân: Lúc 08 giờ 00 phút, ngày 

16/02/2022 (thứ 4, nhằm ngày 16 tháng Giêng năm Nhâm Dần). 

 2. Địa điểm giao, nhận quân 

 a) Địa điểm tổ chức Lễ giao, nhận quân: Tại Quảng trường Trung tâm 

huyện (thôn 1, xã Tân Lập, huyện Kon Rẫy). 

 b) Địa điểm giao quân 

 - Công dân nhập ngũ tại Bộ CHQS tỉnh: Ban CHQS huyện bàn giao tại 

Trung đoàn BB990/Bộ CHQS tỉnh (xã Tân Cảnh, huyện Đăk Tô, tỉnh Kon Tum). 

 - Công dân nhập ngũ tại đơn vị Sư đoàn BB2/Quân khu 5: Ban CHQS huyện 

bàn giao tại Trung đoàn 95/Sư đoàn BB2/Quân khu 5 (Thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đăk Lăk). 

 - Công dân nhập ngũ tại Công an tỉnh: Công an huyện chịu trách nhiệm bàn 

giao cụ thể. 

 3. Số lượng giao: 64 công dân (Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh: 35 công dân, Sư 

đoàn BB2/Quân khu 5: 20 công dân, Công an tỉnh: 09 công dân). 

V. CÔNG TÁC BẢO ĐẢM 

1. Bảo đảm trang phục: Đoàn Chủ tịch và Đại biểu nam mặc complê 

(veston) hoặc trang phục công chức ngành, nữ mang mặc áo dài truyền thống; cán 

bộ Quân đội, Công an mang mặc lễ phục ngành; công dân nhập ngũ mặc quân 

phục có gắn phù hiệu; Tổ rước đuốc mang mặc lễ phục theo mùa; phục vụ bưng 

khay mặc áo dài truyền thống; cán bộ DQTV mặc trang phục DQTV theo quy 

định; đoàn viên, thanh niên mang mặc đồng phục Đoàn thanh niên; thiếu niên, học 

sinh mặc đồng phục học sinh (riêng nữ sinh trường THPT Chu Văn An mặc áo dài 

màu trắng). 

2. Đảm bảo kinh phí: Từ nguồn kinh phí đã phân bổ cho các cơ quan, đơn vị. 

VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Ban CHQS huyện  

- Chủ trì, phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương và các ban, 

ngành, đoàn thể huyện điều hành đúng quy trình công tác tổ chức Lễ giao, nhận 

quân năm 2022 đúng kế hoạch. 

- Phát lệnh gọi công dân đủ điều kiện nhập ngũ cho Ban CHQS các xã, thị 

trấn đúng luật. 

- Cấp quân tư trang, bảo đảm ăn uống, ngủ nghỉ cho công dân trong thời 

gian tập trung tại Ban CHQS huyện đúng quy định. 
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- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan đơn vị có liên quan làm tốt mọi công tác 

chuẩn bị và tổ chức Lễ giao, nhận quân trang trọng, nghêm túc và đúng theo hướng 

dẫn, quy định và nghi lễ trong quân đội. 

- Phối hợp với Công an huyện làm tốt công tác thâm nhập lý lịch chính trị 

gia đình, đạo đức của công dân đủ điều kiện gọi nhập ngũ theo Thông tư Liên tịch 

số 50/TTLT/BQP-BCA ngày 15/4/2016 của Liên bộ: Bộ Quốc Phòng-Bộ Công an. 

 - Tham mưu cho Hội đồng NVQS huyện ban hành giấy mời Đại biểu dự 

buổi Lễ giao, nhận quân đúng thời gian. 

- Chủ trì, thống nhất và điều hành tổng thể các lực lượng phục vụ Lễ giao, 

nhận quân năm 2022. 

- Kiểm tra đôn đốc các cơ quan, đơn vị trong việc thực hiện công tác chuẩn 

bị và Lễ giao, nhận quân năm 2022 đúng kế hoạch. Kịp thời báo cáo Chủ tịch 

UBND huyện khi có các tình huống đột xuất. 

2. Công an huyện 

- Chủ trì và chịu trách nhiệm về chất lượng chính trị, đạo đức của công dân 

đủ điều kiện gọi nhập ngũ thực hiện nghĩa vụ quân sự theo Thông tư 

50/TTLT/BQP-BCA ngày 15/4/2016 của liên bộ Quốc Phòng - Công an, quy định 

tiêu chuẩn chính trị tuyển chọn công dân vào phục vụ trong Quân đội nhân dân 

Việt Nam. Tuyệt đối không để đơn vị nhận quân trả về địa phương vì lý do chính 

trị, đạo đức và tội phạm hình sự… 

- Phối hợp với Ban CHQS huyện, quản lý tốt số công dân đủ điều kiện gọi 

nhập ngũ vào đơn vị Quân đội và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân. 

Đồng thời cử lực lượng, phương tiện phối hợp cùng Ban CHQS huyện vận chuyển 

vật chất, trang thiết bị phục vụ cho buổi Lễ giao, nhận quân.  

- Chỉ đạo Công an cấp xã phối hợp với Ban CHQS cấp xã và các ban, 

ngành, địa phương xử lý dứt điểm số công dân vi phạm Luật Nghĩa vụ quân sự. 

- Cử lực lượng canh gác và một tổ Cảnh sát Giao thông điều khiển các loại 

phương tiện tham gia giao thông tại khu vực làm Lễ giao, quân đảm bảo trật tự. 

- Tổ chức bàn giao công dân nhập ngũ tham gia Công an nhân dân đúng kế 

hoạch của trên. 

3. Phòng Y tế huyện: Chủ trì, phối hợp với Trung tâm Y tế huyện tham mưu 

Ủy ban nhân dân huyện lập dự trù kinh phí xét nghiệm SARS-CoV-2 bằng kỹ thuật 

RT-PCR cho số công dân chuẩn bị nhập ngũ năm 2022, số lượng 86 test xét nghiệm.  

4. Trung tâm Y tế huyện  

- Phối hợp với Phòng Y tế thành lập Tổ xét nghiệm và phối hợp với Ban 

CHQS huyện tổ chức xét nghiệm SARS-CoV-2 bằng kỹ thuật RT-PCR cho số 

công dân chuẩn bị nhập ngũ năm 2022, thời gian xét nghiệm vào chiều ngày 

15/02/2022 từ 15 giờ 30 đến 17 giờ 30 phút, số lượng 86 người (thanh niên nhập 

ngũ Quân sự 71, Công an 09, cán bộ đi giao quân 06 người) có kết quả âm tính 

còn hiệu lực đến ngày bàn giao quân tại đơn vị nhận quân kèm theo phiếu xét 

nghiệm.  

- Phân công đội ngũ cán bộ Y Bác sỹ, bảo đảm đầy đủ trang thiết bị y tế 

triển khai công tác xét nghiệm cho công dân chuẩn bị nhập ngũ đúng kế hoạch.   
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5. Trung tâm Văn hóa - Thể thao - Du lịch và Truyền thông huyện 

- Chủ trì, phối hợp Ban chỉ huy quân sự huyện tổ chức trang trí buổi Lễ giao, 

nhận quân theo đúng hướng dẫn (cắm cờ tại các vị trí khu khuôn viên quảng 

trường trung tâm huyện và cầu Kon Brai). 

- Tổ chức tuyên truyền sâu rộng Luật nghĩa vụ quân sự trên sóng truyền 

thanh, truyền hình huyện và các loại phương tiện thông tin đại chúng từ huyện đến 

cơ sở để người dân và số thanh niên nhập ngũ nhận thức rõ quyền và nghĩa vụ thực 

hiện nghĩa vụ quân sự.   

6. Trung tâm Môi trường và Dịch vụ Đô thị huyện: Chủ trì, phối hợp với 

Ban CHQS huyện tổ chức lực lượng tổng dọn vệ sinh khu vực hội trường trung 

tâm huyện và các trục đường dẫn vào khu vực làm Lễ (hoàn thành trước 14.00 

ngày 15/02/2022). 

7. Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện: Chỉ đạo Trường trung học cơ sở xã 

Đăk Ruồng cử 01 Đội nghi thức tham gia tập luyện và phục vụ buổi lễ giao, nhận 

quân năm 2022. 

8. Trường trung học phổ thông Chu Văn An: Cử 20 nữ sinh và 01 cán bộ 

giáo viên phụ trách, mang theo một trống trường (đồng bộ) lớn phục vụ Lễ. 

9. Huyện đoàn: Đại diện cho các tổ chức chính trị xã hội huyện phát biểu 

trong Lễ giao, nhận quân năm 2022 và chuẩn bị quà tặng cho thanh niên lên đường 

nhập ngũ.   

10. Hội liên hiệp Phụ nữ huyện: Chỉ đạo Hội phụ nữ các cấp làm tốt công 

tác tuyên truyền, động viên cán bộ, hội viên và người thân công dân trúng tuyển 

thực hiện tốt Luật nghĩa vụ quân sự năm 2015; tổ chức gặp mặt động viên và 

chuẩn bị quà tặng cho các thanh niên nhằm khích lệ tinh thần hăng hái lên đường 

nhập ngũ thực hiện nghĩa vụ quân sự.   

11. Thành viên Hội đồng NVQS huyện: Thực hiện theo chức năng, nhiệm 

vụ được phân công, tổ chức theo dõi công tác gọi công dân nhập ngũ ở các xã, thị 

trấn năm 2022 và làm tốt công tác tuyên truyền, vận động công dân lên đường 

nhập ngũ đúng kế hoạch. 

12. UBND các xã, thị trấn 

- Chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, 

tổ chức phát lệnh gọi nhập ngũ đến tận tay công dân. 

- Tổ chức gặp mặt, động viên và làm tốt công tác tuyên truyền, động viên 

công dân nhập ngũ do địa phương mình quản lý an tâm tư tưởng lên đường tham 

gia bảo vệ Tổ quốc. Đồng thời chỉ đạo kiểm tra toàn diện công dân nhập ngũ, nếu 

có trường hợp khả nghi về sức khỏe…báo cáo về Hội đồng NVQS huyện (qua Ban 

CHQS huyện) để kịp thời tham mưu cho UBND huyện có điều chỉnh. 

- Tổ chức đưa công dân tập trung về tại Ban CHQS huyện và cử cán bộ quản 

lý chặt chẽ công dân của đơn vị mình cho đến khi kết thúc Lễ giao, nhận quân.  

- Tổ chức quản lý chặt chẽ số công dân dự phòng tại địa phương mình để 

sẵn sàng thay thế số chính thức nhập ngũ tại đơn vị nhận quân. 

13. Phương án tổ chức Lễ giao, nhận quân  
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1. Phương án 1: Trên địa bàn không có dịch COVID-19 thực hiện các biện 

pháp cấp độ 1 (theo Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ) 

thực hiện đầy đủ thủ tục, các bước Lễ giao, nhận quân đúng quy định tại Hướng 

dẫn số 991/HD-BTM ngày 28/4/2017 của Bộ Tổng Tham mưu Quân khu. 

2. Phương án 2: Trên địa bàn có dịch mà cơ quan chức năng kiểm soát 

được tình hình dịch COVID-19, thực hiện các biện pháp cấp độ 2 (theo Nghị quyết 

số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ), tổ chức Lễ giao, nhận quân gồm 

các nội dung: 

- Thông báo chương trình buổi Lễ; 

- Báo cáo cấp trên; 

- Chào cờ; 

- Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu (không quá 03 phút); 

- Công bố Quyết định chỉ tiêu giao quân; 

- Lãnh đạo chính quyền địa phương phát biểu (không quá 07 phút); 

- Đại diện công dân nhập ngũ phát biểu (không quá 03 phút); 

(Thời gian tiến hành Lễ giao, nhận quân không quá 25 phút) 

- Thực hành giao, nhận quân kết hợp tặng hoa, quà (nếu có). Căn cứ vào số 

lượng giao, nhận quân tổ chức Lễ nhanh, gọn, chặt chẽ, trước buổi không tổ chức 

văn nghệ chào mừng. 

3. Phương án 3: Trên địa bàn huyện tình hình dịch COVID-19 xảy ra chưa 

kiểm soát được, thực hiện các biện pháp cấp độ 3, 4 (theo Nghị quyết số 128/NQ-

CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ). Ủy ban nhân dân huyện giao cho Ban CHQS 

huyện tổ chức gọi công dân nhập ngũ bố trí khu vực tập trung trước từ 05 đến 07 

ngày, để xét nghiệm COVID-19 lần cuối, hiệp đồng với đơn vị nhận quân bàn giao 

trực tiếp không tổ chức Lễ giao, nhận quân. 

Trên đây là Kế hoạch của UBND huyện về giao, nhận quân năm 2022; yêu 

cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương phối hợp triển khai thực hiện./. 

Nơi nhận: 
- Bộ CHQS tỉnh (b/c);                    
- TT Huyện ủy (b/c);                                                       
- Chủ tịch, các PCT UBND huyện (b/c); 

- TT HĐND&UBND huyện;    

- Chánh VP HĐND&UBND huyện;                                                

- Thành viên Hội đồng NVQS huyện ;                                           

- Ban CHQS huyện; 

- Trung tâm Môi trường và Dịch vụ Đô thị huyên; 

- Trung tâm VH-TT-DL&TT huyện; 

- Phòng GD&ĐT huyện; 

- Trường THPT Chu Văn An;    

- Trường THCS xã Đăk Ruồng;     

- Hội đồng NVQS xã, thị trấn;                            
- Lưu: VT-NC.    

             
  

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

   Võ Văn Lương 
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