
ỦY BAN NHÂN DÂN            CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

  HUYỆN ĐĂK HÀ                            Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
  

 Số:        /KH-UBND                 Đăk Hà, ngày      tháng      năm  
 

KẾ HOẠCH 

Tổ chức đón quân nhân hoàn thành nghĩa vụ quân sự  

tại ngũ trở về địa phương năm 2023 

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

mưu về việc hướng dẫn đón quân nhân hoàn thành nghĩa vụ quân sự tại ngũ trở 

về địa phương; 

Căn cứ Kế hoạch số 4331/KH-BCH, ngày 13/12/2022 của Bộ CHQS tỉnh 

Kon Tum về việc giải quyết xuất ngũ đối với Hạ sĩ quan, binh sỹ, tổ chức Lễ tiễn 

quân nhân hoàn thành nghĩa vụ quân sự tại ngũ năm 2023;  

Căn cứ Thông báo số 688/TB-TĐ, ngày 01/12/2022 về việc quân nhân 

xuất ngũ năm 2023 của trung đoàn BB95 Sư đoàn 2 QK5. 

Để đảm bảo tổ chức tiếp đón quân nhân hoàn thành nghĩa vụ quân sự xuất 

ngũ về địa phương đúng quy định; Uỷ ban nhân dân huyện Đăk Hà xây dựng kế 

hoạch đón tiếp cụ thể như sau: 
 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

 1. Mục đích: Nhằm tổ chức đón quân nhân hoàn thành nghĩa vụ quân sự 

tại ngũ trở về địa phương năm 2023 chu đáo, chặt chẽ, trang trọng, tổ chức đăng 

ký, quản lý chặt chẽ, bảo đảm quyền lợi cho quân nhân khi trở về địa phương. 

2. Yêu cầu 

- Chuẩn bị đầy đủ nội dung, chương trình, cơ sở vật chất bảo đảm cho 

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

trọng thể, trang nghiêm. 

- Các cơ quan, đơn vị liên quan làm tốt công tác chuẩn bị, phối hợp, hiệp 

đồng chặt chẽ với các đơn vị và địa phương có quân nhân xuất ngũ, tổ chức đón 

đúng thời gian, kế hoạch, bảo đảm an toàn trong quá trình đưa quân nhân xuất 

ngũ trở về địa phương. 
 

II. NỘI DUNG 

- Tổ chức Lễ tiếp đón quân nhân hoàn thành nghĩa vụ quân sự tại ngũ trở 

về địa phương năm 2023. 

- Tổ chức đăng ký, quản lý quân nhân dự bị theo đúng quy định. 

- Bàn giao quân nhân xuất ngũ cho Ban CHQS các xã, thị trấn. 
   

 III. CHƯƠNG TRÌNH BUỔI ĐÓN TIẾP 

- Thông báo chương trình. 

- Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu. 
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- Phát biểu của Lãnh đạo UBND huyện tại buổi đón tiếp. 

- Đại diện quân nhân hoàn thành nghĩa vụ quân sự phát biểu. 

- Tặng hoa, tặng quà. 

- Kết thúc buổi đón tiếp: Ban Chỉ huy quân sự huyện hướng dẫn quân nhân 

đã hoàn thành nghĩa vụ quân sự tại ngũ, xuất ngũ về địa phương làm các thủ tục 

đăng ký học nghề, nộp các giấy tờ theo quy định, đăng ký vào ngạch dự bị. 

- Bàn giao quân nhân xuất ngũ cho UBND các xã, thị trấn. 
 

 IV.  THÀNH PHẦN THAM DỰ 

 1. Đại diện lãnh đạo: Thường trực Huyện ủy, Thường trực HĐND, 

Lãnh đạo UBND, Ban thường trực UBMTTQVN huyện; 

 2. Ban Chỉ huy quân sự huyện; 

 3. Văn phòng HĐND&UBND huyện; 

 4. Trung tâm VH-TT-DL và Truyền thông huyện; 

 5. Phòng Văn hóa và Thông tin huyện; 

 6. Lãnh đạo UBND các xã, thị trấn; 

 7. Ban CHQS các xã, thị trấn;  

8. Quân nhân hoàn thành nghĩa vụ quân sự xuất ngũ. 

 Tổng số: 123/125 đồng chí; số lượng cụ thể của các xã, thị trấn như sau: 

STT ĐỊA PHƯƠNG TỔNG SỐ 
Trung đoàn 

BB990 

Trung đoàn 

BB95 Sư 

2/QK5 

Ghi chú 

 
 Tổng cộng 125 103 20  

1 Thị trấn Đăk Hà 08 06 01 
 Vắng 01 (chuyển 

chuyên nghiệp) 

2 Xã Đăk La 20 16 04  

3 Xã Hà Mòn 03 01 02  

4 Xã Đăk Ngọk 04 04   

5 Xã Ngọk Wang 13 10 03  

6 Xã Ngọk Réo 08 07 01  

7 Xã Đăk Ui 16 15  
Vắng 01 (đang điều 

trị tại bệnh viện)  

8 Xã Đăk Mar 11 09 02  

9 Xã Đăk Hring 16 16   

10 Xã Đăk Long 14 10 04  

11 Xã Đăk Pxi 12 09  03  

(Có danh sách kèm theo) 
 

V. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM 

1. Thời gian 

a) Thời gian tổ chức buổi đón tiếp 

- Vào lúc 07h30, ngày 09/01/2023: Hoàn thành mọi công tác chuẩn bị.  

- Từ 09h00 - 10h30, ngày 09/01/2023: Tổ chức buổi đón tiếp. 
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- Riêng các quân nhân thuộc đơn vị ở xa xuất ngũ ngoài thời gian trên, 

giao Ban chỉ huy quân sự huyện tổ chức tiếp đón theo quy định. 

b) Thời gian đăng ký ngạch dự bị, bàn giao cho các xã, thị trấn 

Từ 10h30 - 11h30 ngày 09/01/2023: Đăng ký vào ngạch dự bị; giao, nhận 

các giấy tờ đúng theo quy định và bàn giao quân nhân cho các xã, thị trấn. 

2. Địa điểm: Tại Hội trường 24/3 huyện. 
 

VI. KINH PHÍ: Sử dụng từ nguồn kinh phí của Uỷ ban nhân dân huyện 

cấp năm 2023 (theo Quyết định số 1623/QĐ-UBND1, ngày 19/12/2022 của Ủy 

ban nhân dân huyện Đăk Hà). 
 

 VII. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

 1. Ban Chỉ huy Quân sự huyện 

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, địa phương, đơn vị liên quan chuẩn bị 

nội dung, chương trình buổi gặp mặt và các điều kiện cần thiết để tổ chức tốt 

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

- Chịu trách nhiệm tiếp nhận các giấy tờ theo đúng quy định, hướng dẫn 

thủ tục hồ sơ đăng ký vào ngạch dự bị và bàn giao quân nhân xuất ngũ về địa 

phương bảo đảm chặt chẽ, an toàn.  

- Liên hệ các đơn vị bàn giao quân thống nhất thời gian, địa điểm đón 

nhận, thông báo cho  chính quyền địa phương các xã, thị trấn đến dự làm lễ gặp 

mặt và nhận quân đúng thời gian, quy định.  

- Chuẩn bị nội dung bài phát biểu của lãnh đạo UBND huyện và QNXN tại 

buổi gặp mặt quân nhân xuất ngũ. 

- Làm công tác tổ chức Lễ đón quân nhân hoàn thành nghĩa vụ quân sự tại 

ngũ trở về địa phương. 

2. Văn phòng HĐND&UBND huyện 

- Phối hợp với Ban CHQS huyện chuẩn bị các điều kiện tổ chức gặp mặt 

quân nhân xuất ngũ đảm bảo trang trọng. 

- Ban hành giấy mời, thẩm định bài phát biểu của lãnh đạo UBND huyện và 

QNXN tại buổi gặp mặt quân nhân xuất ngũ. 

3. Phòng Văn hóa - Thông tin; Trung tâm Văn hóa - Thể thao- Du 

lịch và Truyền thông huyện 
- Phối hợp với Ban CHQS huyện và các cơ quan liên quan bảo đảm Hội 

trường, trang trí ma két, băng rôn khẩu hiệu cho buổi đón quân nhân hoàn thành 

nghĩa vụ quân sự tại ngũ trở về địa phương. 

- Phợp với Ban CHQS huyện và các cơ quan liên quan xây dựng chương 

trình, tổ chức ghi hình và đưa tin kịp thời tình hình quân nhân hoàn thành nghĩa 

vụ quân sự xuất ngũ trở về địa phương năm 2023.  

                                                 
1 Về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh; dự toán ngân sách và kế hoạch 

đầu tư công nguồn ngân sách địa phương năm 2023 huyện Đăk Hà. 
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4. Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn: Tham dự buổi đón tiếp đúng thời 

gian quy định, tổ chức tiếp nhận quân nhân xuất ngũ về địa phương và gặp mặt 

động viên, đăng ký quản lý chặt chẽ. 

Trên đây là Kế hoạch tổ chức tiếp đón quân nhân hoàn thành nghĩa vụ 

quân sự tại ngũ trở về địa phương năm 2023 của UBND huyện Đăk Hà. Đề nghị 

các đơn vị, địa phương triển khai, thực hiện./. 

 
Nơi nhận:                          
- BCHQS tỉnh (b/c); 

- TT Huyện ủy (b/c);                             
- TT HĐND (b/c) 

- Lãnh đạo UBND huyện;  

- Ban TTUBMTTQVN huyện; 

- Ban CHQS huyện; 

- Trung tâm BDCT huyện (p/h); 

- Các cơ quan, đơn vị liên quan; 

- UBND các xã, thị trấn; 

- Lưu: VT; BCHQS. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Hà Tiến 
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