
 

UBND HUYỆN KRÔNG NÔ 

HỘI ĐỒNG NGHĨA VỤ QUÂN SỰ 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số:         /KH-HĐNVQS Krông Nô, ngày     tháng 01 năm 2022 

KẾ HOẠCH 

Giao nhận công dân nhập ngũ năm 2022 

Thực hiện Quyết định số 814/QĐ-UBND ngày 24/11/2021 của UBND 

tỉnh Đắk Nông về việc gọi công dân nhập ngũ quân đội và thực hiện nghĩa vụ 

tham gia Công an nhân dân năm 2022;  

Hội đồng Nghĩa vụ quân sự huyện lập Kế hoạch giao nhận quân năm 

2022 như sau: 

I. CHỈ TIÊU  

1. Tỉnh giao cho huyện: 135 công dân (trong đó: Quân sự 105 công dân; 

Công an 30 công dân). 

2. Huyện giao cho 12 xã, thị trấn :179 công dân (có phụ lục giao chỉ tiêu 

kèm theo). 

II. ĐƠN VỊ NHẬN 

1. Trung đoàn BB994/Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Nông: 38 công dân. 

2. Lữ đoàn Công binh 280/Quân khu: 67 công dân. 

3. Công an tỉnh: 30 công dân. 

III. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM, PHƢƠNG TIỆN VẬN CHUYỂN 

1. Các mốc thời gian 

- Ngày 20/01/2022: Phát lệnh gọi công dân nhập ngũ năm 2022 cho 12 xã, 

thị trấn. 

- Từ ngày 21/01/2022 đến ngày 24/01/2022: Các xã, thị trấn phát lệnh gọi 

công dân nhập trực tiếp đến từng công dân nhập ngũ. Tiến hành cắt cuống lệnh, 

photocopy chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân (của cha,mẹ đẻ; cha, 

mẹ vợ; vợ và của công dân có lệnh gọi nhập ngũ). Báo cáo về Ban Chỉ huy 

Quân sự huyện (qua Bộ phận Quân lực). 

- Vào lúc 14 giờ 00 phút, ngày 15/02/2022: Tổng duyệt chương trình lễ 

giao nhận quân công dân nhập ngũ năm 2022. 

- Vào lúc 07 giờ 00 phút, ngày 16/02/2022: (thứ Tư, ngày 16/01 Âm lịch): 

Tổ chức lễ giao, nhận quân năm 2022 (thời gian tổ chức không quá 25 phút). 

2. Địa điểm tổ chức lễ giao nhận quân: Tại Ban Chỉ huy Quân sự huyện 

Krông Nô.  

3. Phƣơng tiện vận chuyển 
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- Các xã, thị trấn có trách nhiệm bố trí phương tiện, đón công dân tại địa 

phương tham gia nhập ngũ năm 2022 về tại Ban Chỉ huy Quân sự huyện trước 

lúc 06 giờ 30 phút, ngày 16/02/2022. 

- Ban Chỉ huy Quân sự huyện và Công an huyện phối hợp, hiệp đồng với 

các đơn vị nhận quân bố trí phương tiện đưa công dân nhập ngũ về đơn vị mới 

chặt chẽ, đúng thời gian, bảo đảm an toàn tuyệt đối. 

IV. THÀNH PHẦN DỰ LỄ  

1. Thành phần: 196 đồng chí gồm: 

- Lãnh đạo Huyện ủy; 

- Thường trực HĐND huyện; 

- Lãnh đạo UBND huyện; 

- Các thành viên Hội đồng Nghĩa vụ quân sự huyện; 

- Thủ trưởng các phòng, ban, ngành có liên quan; 

- Ban Chỉ huy Quân sự huyện; 

- Lãnh đạo chính quyền địa phương các xã, thị trấn và Ban CHQS các xã, 

thị trấn.  

- Trường THPT Krông Nô: 24 Đoàn viên nữ; 

- Đội thiếu niên: 24 cháu; 

- Quân nhân hoàn thành NVQS xuất ngũ năm 2022: 01 đồng chí; 

- Công dân nhập ngũ: 142 đồng chí. 

*Thành viên Hội đồng NVQS huyện phụ trách địa bàn có công dân 

nhập ngũ: Có phụ lục kèm theo. 

2. Trang phục 

- Ban Tổ chức, đại biểu là quân nhân: Mặc tiểu lễ mùa đông. 

- Đại biểu là Lãnh đạo chính quyền địa phương, cán bộ, công chức và dân 

sự: Mặc trang phục theo quy định công chức, ngành; nữ mặc áo dài truyền 

thống. Bảo đảm trang trọng, gọn gàng, lịch sự. 

- Công dân nhập ngũ Quân sự: Mặc quân phục K03, đội mũ cối; Công an 

mặc quân phục theo quy định của ngành. 

- Đoàn viên, thanh niên: Mặc đồng phục đoàn thanh niên. 

- Đoàn viên nữ trường THPT Krông Nô: Mặc trang phục áo dài.   

V. NHIỆM VỤ CỦA CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ LIÊN QUAN 

1. Ban Chỉ huy Quân sự huyện 

Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, ban ngành có liên quan và các 

xã, thị trấn triển khai tổ chức thực hiện có hiệu quả Kế hoạch giao nhận quân 

năm 2022. 
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Phát lệnh gọi công dân nhập ngũ đúng thời gian và phối hợp, hiệp đồng 

chặt chẽ với các đơn vị nhận quân để đưa đón công nhân nhập ngũ bảo đảm an 

toàn tuyệt đối. 

Tổ chức lễ giao nhận quân năm 2022 theo đúng quy định tại Hướng dẫn 

số 991/HD-BTM ngày 28/4/2017 và các quy định hướng dẫn khác theo quy 

định. 

2. Các xã, thị trấn 

Ban CHQS các xã, thị trấn tham mưu cho cấp uỷ Đảng, chính quyền địa 

phương và Hội đồng Nghĩa vụ quân sự cấp mình công khai danh sách công dân 

có lệnh gọi nhập ngũ năm 2022 chính thức và dự phòng tại các vị trí hoạt động 

văn hóa, xã hội của địa phương.  

Xây dựng Kế hoạch giao nhận công dân nhập ngũ năm 2022 tại địa 

phương; triển khai tiêm đủ 02 mũi văc xin phòng Covid-19 cho công dân trước 

14 ngày nhập ngũ.  

Thực hiện quản lý chặt chẽ số công dân có lệnh gọi nhập ngũ tại địa 

phương, đặc biệt là công tác phòng, chống dịch Covid-19 trước thời gian nhập 

ngũ theo quy định.  

Làm tốt công tác chính sách tặng quà cho công dân nhập ngũ đồng thời 

động viên, thăm hỏi gia đình công dân. Chú trọng trong dịp tết Nguyên đán, 

tuyệt đối không để xảy ra tai nạn giao thông và vi phạm pháp luật đối với công 

dân chuẩn bị nhập ngũ.  

Các xã, thị trấn tiến hành tổ chức lễ tiễn công dân nhập ngũ và cấp phát 

quân trang trước khi giao quân về huyện từ 01 - 02 ngày, tổ chức vận chuyển 

chu đáo, an toàn bằng phương tiện ô tô để bảo đảm thời gian theo đúng Kế 

hoạch. 

Sau khi giao quân xong, các đơn vị tổng hợp báo cáo kết quả giao, nhận 

quân của địa phương mình về Ban Chỉ huy Quân sự huyện (qua Bộ phận Quân 

lực). Đồng thời tiến hành tham mưu xử lý nghiêm túc những trường hợp không 

chấp hành lệnh gọi nhập ngũ. 

Giao Ban Chỉ huy Quân sự xã Nam Đà chọn 01 Quân nhân hoàn thành 

nghĩa vụ quân sự xuất ngũ về địa phương năm 2022 dự Lễ (mặc trang phục như 

khi xuất ngũ); chọn 01 công dân nhập ngũ phát biểu ý kiến tại buổi lễ. 

3. Công an huyện 

Tổ chức lực lượng bảo đảm an ninh trật tự tại khu vực tổ chức lễ giao 

nhận quân;bố trí lực lượng Cảnh sát giao thông chủ trì phối hợp với Ban Chỉ huy 

Quân sự huyện và các đơn vị có liên quan xây dựng phương án bảo đảm trật tự 

an toàn giao thông trước trong và sau lễ giao nhận quân. 

Tiếp tục nắm bắt, soát xét lại số công dân nhập ngũ của các xã, thị trấn vi 

phạm pháp luật trước, trong và sau tết (nếu có). Thông báo kịp thời cho Ban Chỉ 

huy Quân sự huyện xem xét, xin ý kiến chỉ đạo của cấp trên.  
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4. Văn phòng HĐND&UBND huyện 

Bảo đảm phương tiện chở cán bộ thuộc Ban Chỉ huy Quân sự huyện và số 

công dân dự phòng nhập ngũ năm 2022 đến đơn vị nhận quân Lữ đoàn Công 

binh 280/Quân khu 5 tại tỉnh Gia Lai (Huấn luyện chiến sĩ mới tại Sư đoàn 305 

tỉnh Quảng Nam) nhằm phục vụ cho công tác phúc tra chiến sĩ mới nhập ngũ. 

- Thời gian đi: Ngay sau lễ giao nhận quân kết thúc. 

- Thời gian về: Sau khi đơn vị nhận quân thông báo kết quả đã phúc tra 

quân nhân mới nhập ngũ. 

- Quân số: 07 đồng chí. 

5. Phòng Tài chính – Kế hoạch  

Kịp thời tham mưu đảm bảo kinh phí cho công tác giao, nhận quân của 

huyện năm 2022. 

6. Phòng Y tế  

Phối hợp Trung tâm Y tế và Trạm Y tế của các xã, thị trấn kiểm tra, đảm 

bảo 100% công dân có Lệnh gọi nhập ngũ năm 2022 phải được tiêm đủ 02 mũi 

văc xin phòng Covid-19 trước 14 ngày nhập ngũ và được xét nghiệm SARS-

COV-2 bằng kỹ thuật RT-PCR còn hiệu lực đến thời điểm giao nhận quân.  

Xây dựng Kế hoạch kết hợp với các ngành có liên quan bảo đảm phòng, 

chống dịch Covid-19 tại khu vực tổ chức lễ giao nhân quân (Ban Chỉ huy Quân 

sự huyện). 

7. Phòng Lao động - Thƣơng binh và Xã hội 

Chuẩn bị đài lửa, lễ viếng tại Nghĩa trang liệt sỹ, phục vụ cho lãnh đạo 

chính quyền địa phương làm lễ viếng và thắp lửa.  

8. Phòng giáo dục và Đào tạo huyện 

Triệu tập, bảo đảm đội thiếu niên 24 cháu đứng thành khối trong đội hình 

làm lễ. 

9. Trung tâm Văn hoá - Thể thao và Truyền thông huyện 

Bảo đảm trang trí, loa đài, trống, đài lửa, đuốc, cột cờ, băng rôn, khẩu 

hiệu tại khu vực giao nhận quân và trên các trục đường lớn của huyện. Nội dung 

trang trí (theo Hướng dẫn số 991/HD-BTM ngày 28/4/2017) và các hướng dẫn 

khác của địa phương và ngành. 

Hiệp đồng với các đơn vị có liên quan cử 03 đồng chí VĐV thể dục thể 

thao ưu tú rước đuốc từ Nghĩa trang Liệt sỹ về Ban Chỉ huy Quân sự huyện. 

Bảo đảm bàn ghế Đoàn Chủ tịch số lượng 15 chỗ ngồi; bàn ghế Đoàn đại 

biểu hai bên khán đài số lượng 50 chỗ ngồi, bàn để hoa, quà tặng lưu niệm. 

Viết bài đưa tin và chỉ đạo hướng dẫn Ban Văn hóa các xã, thị trấn đẩy 

mạnh công tác tuyên truyền Luật Nghĩa vụ quân sự và thông báo rộng rãi trên 

các phương tiện thông tin đại chúng danh sách công dân được gọi nhập ngũ để 
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mọi người dân được biết. Thời gian thực hiện từ ngày 20/01/2022 đến hết ngày 

16/02/2022. 

10. Hội liên hiệp phụ nữ huyện 

Bảo đảm tặng 155 suất quà lưu niệm cho công dân nhập ngũ; bố trí lực 

lượng phối hợp thực hiện công tác tặng quà cho công dân nhập ngũ. 

11. Huyện đoàn 

Chỉ đạo các xã, thị trấn hoàn thành các thủ tục kết nạp Đoàn TNCSHCM 

và chuyển sinh hoạt Đoàn cho số công dân nhập ngũ.  

Phối hợp với trường THPT Krông Nô chọn 24 đoàn viên nữ (mặc trang 

phục áo dài) đứng làm lễ và khu vực cầu vinh quang cùng tiễn đưa các công dân 

lên đường nhập ngũ. 

Bảo đảm 155 bó hoa tặng cho công dân lên đường nhập ngũ trước khi đi 

qua cầu vinh quang; bố trí lực lượng phối hợp thực hiện công tác tặng quà cho 

công dân nhập ngũ. 

Chuẩn bị 01 cái trống, có giá để trống và khay đựng dùi trống (khay có 

khăn màu đỏ, tua màu vàng) và cử một nữ thanh niên (trang phục áo dài) bưng 

khay đựng dùi trống phục vụ đồng chí Chủ tịch UBND huyện mở hội trống giao 

quân. 

Chuẩn bị 15 cái mũ tai bèo bảo đảm cho Đoàn Chủ tịch trong buổi lễ; 

12. Các ban, ngành, đoàn thể của huyện 

Cùng phối hợp với các đơn vị có liên quan, làm tốt công tác vận động 

tuyên truyền gia đình và công dân có lệnh gọi nhập ngũ qua nhiều hình thức, 

luôn kịp thời, thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội. 

13. Các thành viên HĐNVQS huyện 

Theo địa bàn được phân công phối hợp với Ban Chỉ huy Quân sự huyện 

bám nắm tình hình cơ sở giúp giúp địa phương hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ 

chuẩn bị và tiến hành giao quân theo đúng kết hoạch. 

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

có liên quan; thành viên Hội đồng NVQS huyện; UBND các xã, thị trấn; Hội 

đồng NVQS các xã, thị trấn quán triệt triển khai thực hiện./. 

Nơi nhận:                                          
- TT Huyện uỷ; 

- TT HĐND huyện; 

- CT, các PCT UBND huyện; 

- Ban Tổ chức Huyện ủy; 

- Thành viên HĐNVQS huyện; 

- Các cơ quan, đơn vị; 

- Ban CHQS huyện; 

- Công an huyện; 

- Phòng Y tế huyện; 

- UBND các xã, thị trấn; 

- Lưu: VT. 

TM. HỘI ĐỒNG NVQS HUYỆN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

CHỦ TỊCH UBND HUYỆN 

Bùi Ngọc Sơn 
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PHỤ LỤC 

Chỉ tiêu giao nhận quân và thành viên Hội đồng NVQS huyện  

phụ trách địa bàn có công dân nhập ngũ năm 2022 

(Kèm theo Kế hoạch số     KH-HĐNVQS ngày    tháng 01 năm 2022 của 

Hội đồng Nghĩa vụ quân vụ huyện) 
 

TT Địa phƣơng 
Tổng 

cộng 

Các xã, thị trấn giao 

quân cho Huyện 
Thành viên Hội đồng 

NVQS huyện phụ 

trách địa bàn 

Ghi chú 

Quân sự Công an 

1 Xã Đắk Sôr  12 09 03 Trưởng phòng Nội vụ  

2 Xã Nam Xuân 24 18 06 Chủ tịch Hội Nông dân huyện  

3 Xã Nam Đà 26 19 06 Trưởng phòng Y Tế  

4 TT. Đắk Mâm 12 10 02 Chủ tịch Hội LHPN huyện  

5 Xã Đắk Drô 21 17 04 Chủ tịch Hội CCB huyện  

6 Xã Tân Thành 12 11 01 Bí thư Huyện đoàn  

7 Xã Nâm Nung 18 17 01 Trưởng phòng TC-KH  

8 Xã Nâm N’Đir 18 14 04 Chủ tịch Liên đoàn lao động  

9 Xã Buôn Choah 06 05 01 Trưởng phòng LĐ-TB&XH  

10 Xã Đức Xuyên 08 05 03 Trưởng phòng GD&ĐT  

11 Xã Đắk Nang 12 12  Trưởng phòng Tư Pháp  

12 Xã Quảng Phú 11 10 01 Trưởng phòng VH&TT  

Toàn huyện 179 147 32   

 

 

 

 

 

 

 


