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Số :          /KH-UBND 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Đình Lập, ngày        tháng 01 năm 2021 

 

 

KẾ HOẠCH 

Tổ chức Lễ đón quân nhân hoàn thành nghĩa vụ quân 

sự tại ngũ trở về địa phương huyện Đình Lập năm 2021 

 
 

Căn cứ Thông tư 279/2017/TT-BQP ngày 31/10/2017 của Bộ trưởng Bộ 

Quốc phòng quy định việc thực hiện xuất ngũ đối với hạ sĩ quan, binh sĩ phục vụ 

tại ngũ trong Quân đội nhân dân việt nam; 

Căn cứ Hướng dẫn số 811/HD-TM ngày 04/6/2013 của Bộ Tổng Tham 

mưu, Quân đội nhân dân Việt Nam về việc Tổ chức đón quân nhân hoàn thành 

nghĩa vụ quân sự tại ngũ trở về địa phương; 

Căn cứ Chỉ thị số 2912/CT-BTL ngày 30/11/2020 của Tư lệnh Quân khu 1 

về việc giải quyết xuất ngũ cho QNCN, CNVCQP, HSQ-BS xuất ngũ, nghỉ hưu, 

phục viên, thôi việc năm 2021; 

Căn cứ Thông báo của các đơn vị có quân nhân xuất ngũ năm 2021 huyện 

Đình Lập; 

Thực hiện chương trình công tác tháng 01 năm 2021, Ủy ban Nhân dân 

huyện Đình Lập xây dựng kế hoạch tổ chức đón quân nhân hoàn thành nghĩa vụ 

quân sự trở về địa phương năm 2021 như sau: 

I. MỤC ĐÍCH - YÊU CẦU 

1. Mục đích 

Nhằm thống nhất trong việc chỉ đạo thực hiện đúng các quy định, tổ chức 

tiến hành buổi đón quân nhân hoàn thành nghĩa vụ quân sự tại ngũ trở về địa 

phương năm 2021 đạt kết quả tốt; đồng thời phát huy truyền thống anh hùng của 

lực lượng vũ trang nhân dân các dân tộc huyện Đình Lập; 

Thể hiện sự quan tâm trong lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính 

quyền, các ban ngành đoàn thể trong thực hiện chính sách hậu phương quân đội; 

thông qua đó xây dựng ý thức trách nhiệm, niềm vinh dự tự hào của thế hệ trẻ 

trong thực hiện quyền, nghĩa vụ của thanh niên đối với nhiệm vụ bảo vệ tổ quốc 

và xây dựng quê hương. 

2. Yêu cầu 

Ban Chỉ huy quân sự huyện là cơ quan thường trực Hội đồng nghĩa vụ quân 

sự huyện phối hợp chặt chẽ với các phòng, ban, cơ quan của huyện thực hiện tốt 

các nội dung được giao tại buổi đón quân nhân hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở 

về địa phương đảm bảo nhanh gọn, an toàn. 
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 Hội đồng nghĩa vụ Quân sự các xã, thị trấn, lãnh đạo cơ quan, tổ chức nắm 

số lượng quân nhân hoàn thành nghĩa vụ quân sự tại ngũ trở về địa phương năm 

2021 của đơn vị mình làm tốt công tác gặp mặt động viên, đăng ký quản lý theo 

đúng quy định. 

II. NỘI DUNG, THỜI GIAN - ĐỊA ĐIỂM 

1. Nội dung 

Tổ chức đón tổng quân số; 65 đ/c (Sư đoàn Bộ binh 3 = 37 đ/c, Bộ Tham 

mưu quân khu = 01 đ/c, Đơn vị Bộ CHQS tỉnh = 10 đ/c, Bộ CHBP tỉnh = 8 đ/c, 

Công an = 9 đ/c) 

2. Thời gian 

- Ngày 17/01/2021. Thời gian cụ thể như sau: 

- Từ 09 giờ 30 đến 10 giờ 30 làm công tác chuẩn bị (do Ban CHQS đảm 

nhiệm). 

- Từ 10 giờ 30 đến 11 giờ 30 (theo chương trình của Ban Tổ chức kèm theo 

kế hoạch) 

- Từ 11 giờ 30 đến 12 giờ 30 nhận quân nhân và hồ sơ của các đơn vị bàn 

giao. Bàn giao quân nhân hoàn thành nghĩa vụ quân sự về các xã, thị trấn và cơ 

quan, tổ chức. 

* Các đại biểu 10 giờ 30 có mặt tại Hội trường Ủy ban nhân dân huyện, 

để tổ chức buổi Lễ được thành công tốt đẹp; Kế hoạch này thay cho giấy mời. 

3. Địa điểm 

Tại Hội trường Ủy Ban nhân dân huyện Đình Lập 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Công tác tổ chức 

(Giao cho Ban CHQS huyện thực hiện) 

2. Thành phần dự buổi đón quân nhân hoàn thành NVQS 

- Lãnh đạo Huyện ủy, HĐND & UBND huyện 

- Các thành viên Hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện 

- Lãnh đạo, Chỉ huy, Cán bộ chuyên môn Ban CHQS huyện 

- Chủ tịch UBND, Chỉ huy trưởng Ban CHQS 12 xã, trị trấn có quân nhân 

xuất ngũ về địa phương 

- Cán bộ/ Bộ CHQS tỉnh Lạng Sơn 

- Cán bộ/ Bộ CHBP tỉnh Lạng Sơn 

- Cán bộ/Sư đoàn Bộ binh 3 

- Quân nhân đã hoàn thành nghĩa vụ Quân sự. 

IV. NHIỆM VỤ CỦA CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ 
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1. Các thành viên Hội đồng NVQS huyện 

Các thành viên được phân công phụ trách địa bàn có trách nhiệm chỉ đạo 

Hội đồng NVQS các xã, thị trấn mình phụ trách làm tốt công tác, tổ chức gặp 

mặt, động viên các quân nhân hoàn thành nghĩa vụ quân sự tại ngũ trở về địa 

phương, quan tâm tạo điều kiện giải quyết việc làm trong điều kiện cho phép, 

đúng các quy định của pháp luật, thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội. 

2. Ban CHQS huyện 

- Cơ quan thường trực giúp UBND; Hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện phối 

hợp với các đơn vị nắm chắc số lượng quân nhân xuất ngũ; Kịp thời tham mưu 

đề xuất với UBND huyện nội dung công tác tổ chức tiến hành buổi đón quân 

nhân hoàn thành nghĩa vụ quân sự tại ngũ trở về địa phương, bảo đảm chất 

lượng, nhanh, gọn, an toàn, tiết kiệm, đúng quy định. 

- Phối hợp với các phòng, ban, ngành, đoàn thể của huyện; UBND các xã, 

thị trấn, cơ quan, tổ chức, làm tốt công tác động viên, hướng nghiệp cho số quân 

nhân hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về địa phương; hướng dẫn UBND các xã, 

thị trấn tổ chức gặp mặt, đăng ký quân nhân dự bị theo luật lực lượng dự bị động 

viên đảm bảo chặt chẽ thống nhất. 

- Hiệp đồng chặt chẽ với các xã, thị trấn, cơ quan, các đơn vị có quân nhân  

xuất ngũ; hoàn chỉnh thủ tục hồ sơ văn bản để tiến hành bàn giao, đăng ký 

đảm bảo nhanh gọn cụ thể; Phối hợp với Trung tâm Văn hóa - Thể thao và 

Truyền thông trang trí, tổ chức buổi lễ theo đúng hướng dẫn của Bộ Tổng Tham 

mưu. 

- Chuẩn bị bài phát biểu cho lãnh đạo huyện, bài phát biểu cho quân nhân 

xuất ngũ trở về địa phương phát biểu tại buổi lễ; Chuẩn bị hoa, quà cho cán bộ 

các đơn vị về bàn giao quân và quân nhân xuất ngũ trở về địa phương. 

- Mời các thành phần dự buổi đón quân nhân hoàn thành nghĩa vụ quân sự 

trở về địa phương theo quy định. 

3. Phòng tài chính - kế hoạch 

Bảo đảm kinh phí theo dự trù của Ban CHQS huyện.  

4. Trung tâm Văn hóa và Thể thao huyện 

Phối hợp với Ban CHQS huyện chuẩn bị ma két, băng rôn trang trí buổi lễ 

theo hiệp đồng của Ban chỉ huy quân sự huyện. 

Phối hợp UBND các xã, thị trấn. Cử phóng viên ghi hình, đưa tin hoạt động 

buổi đón quân nhân hoàn thành nghĩa vụ quân sự tại ngũ trở về địa phương và 

các hoạt động gặp mặt, động viên, giao nhiệm vụ tại các xã, thị trấn. 

5. Huyện đoàn 

Cử 02 đoàn viên nữ, mang hoa, quà cho Lãnh đạo huyện tặng đại biểu các 

đơn vị và đại diện quân nhân xuất ngũ; 

Chỉ đạo, phối hợp với tổ chức Đoàn của các cơ quan, tổ chức trên địa bàn 
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và Đoàn cở sở các xã, thị trấn tiếp nhận chuyển sinh hoạt Đoàn từ các đơn vị 

quân đội về theo đúng quy định. 

6. Các cơ quan ban, nghành, đoàn thể của huyện 

Trong phạm vi chức năng của mình phối hợp với Ban CHQS huyện thực 

hiện tốt công tác đón quân nhân hoàn thành nghĩa vụ quân sự tại ngũ trở về địa 

phương và thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội tạo điều kiện việc làm 

cho quân nhân xuất ngũ sớm ổn định cuộc sống. 

7. Hội đồng NVQS các xã, thị trấn và các cơ quan có quân nhân xuất 

ngũ 

- Chỉ đạo Ban CHQS xã, thị trấn làm tốt công tác đăng ký, quản lý chặt chẽ 

quân nhân dự bị theo quy định của pháp luật, làm tốt công tác gặp mặt động viên 

giao nhiệm vụ cho các quân nhân hoàn thành nghĩa vụ quân sự tại ngũ trở về địa 

phương. 

- Làm tốt công tác tiếp nhận quân nhân xuất ngũ của địa phương mình theo 

đúng hướng dẫn của Ban CHQS huyện; bảo đảm phương tiện đón quân nhân 

xuất ngũ từ Ban CHQS huyện về xã, thị trấn. 

- Quan tâm tạo điều kiện cho các quân nhân hoàn thành nghĩa vụ quân sự 

trở về địa phương ổn định cuộc sống. 

V. CÔNG TÁC BẢO ĐẢM 

Ban CHQS huyện lập dự trù bảo đảm kinh phí cho buổi Lễ đón nhận quân 

nhân hoàn thành nghĩa vụ quân sự tại ngũ trở về địa phương. Các xã, thị trấn, cơ 

quan ban, nghành, đoàn thể huyện căn cứ chức năng nhiệm vụ (sử dụng kinh phí 

thường xuyên năm 2021) chuẩn bị các vật chất có liên quan để thực hiện tốt 

công tác tổ chức đón nhận quân nhân hoàn thành nghĩa vụ quân sự tại ngũ trở về 

địa phương năm 2021 theo kế hoạch./. 
  

Nơi nhận:                                                                               
- Bộ CHQS tỉnh (b/c);   

- TT Huyện ủy, TT HĐND (b/c); 

- Chủ tịch, các phó chủ tịch UBND huyện; 

- Các thành viên HĐNVQS; 

- UBND 12 xã, thị trấn; 

- Ban CHQS huyện (7); 

- Lưu: VT. 
                                                      

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Lê  Văn Thắng 
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