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Kỳ Phong, ngày 08 tháng 02 năm 2022 
 

KẾ HOẠCH 

Thâm nhập, liên hoan và giao quân năm 2022 

 

Căn cứ luật Nghĩa vụ quân sự ngày 19 tháng 6 năm 2015; Kế hoạch số 

140/KH-UBND, ngày 08/02/2022 của Ủy ban nhân dân huyện Kỳ Anh về việc tổ 

chức lễ giao quân năm 2022; 

I. MỤC ĐÍCH - YÊU CẦU: 

1. Mục đích. 

Tổ chức thâm nhập, gặp mặt, giao quân những công dân trúng tuyển nghĩa vụ 

quân sự và nghĩa vụ Công an năm 2022, nhằm kịp thời động viên con em và gia 

đình yên tâm lên đường nhập ngũ bảo vệ tổ năm 2022. 

2. Yêu cầu. 

Công tác chuẩn bị phải đầy đủ, kịp thời, triển khai kế hoạch đúng trình tự, đẩy 

mạnh công tác tuyên truyền Luật nghĩa vụ quân sự, Kịp thời biểu dương những cá 

nhân và tập thể có trách nhiệm;  Xử lý nghiêm các trường hợp có biểu hiện chống 

đối hoặc cản trở việc thực hiện nghĩa vụ quân sự năm 2022. 

II. NỘI DUNG: 

1. Công tác tổ chức thâm nhập. 

- Công tác thâm nhập, tuyển chọn là một nội dung rất quan trọng trong quy 

trình công tác tuyển quân, nhằm kiểm tra, sàng lọc và đi đến kết luận gọi công dân 

nhập ngũ. 

- Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, Ủy ban nhân dân xã, quán 

triệt yêu cầu nhiệm vụ của công tác thâm nhập, tuyển chọn công dân nhập ngũ. 

-  Công tác chuẩn bị phải đầy đủ, chu đáo, tổ chức điều hành chặt chẽ, thống 

nhất theo Hướng dẫn của Ban chỉ huy quân sự huyện. 

-  Gọi công dân trong diện thâm nhập đến Ủy ban nhân dân xã để gặp mặt, 

quán triệt một số nội dung trước khi trực tiếp đi đến các gia đình, nắm chắc thông 

tin, ghi đầy đủ vào phiếu thâm nhập. 

2. Đƣa công dân vào huyện khám chuyên sâu. 

- Tổ chức thuê xe ô tô đưa công dân trúng tuyển nghĩa vụ quân sự năm 2021 

vào Bệnh viện đa khoa thị xã Kỳ Anh để khám nội khoa chuyên sâu đảm bảo thời 

gian theo kế hoạch của huyện 

3. Công tác tổ chức gặp mặt công dân nhập ngũ 



- Cấp phát quân trang, mời công dân nhập ngũ  vào Quân đội nhân dân Việt 

Nam và Công an nhân dân để gặp mặt và trao quà. 

- Giao nhiệm vụ cho công dân nhập ngũ vào quân đội và công an. 

4. Công tác tổ chức đƣa công dân vào huyện để giao quân năm 2022. 

- Chuẩn bị khẩu hiệu, cờ tổ quốc để treo tại huyện và treo tại xã. 

- Thuê xe ô tô để đưa công dân vào huyện giao quân, 
 

III. THỜI GIAN THÂM NHẬP, KHÁM CHUYÊN SÂU, LIÊN HOAN 

VÀ GIAO QUÂN: 

1. Thời gian thâm nhập.  

* Buổi sáng: 

Từ 07 giờ 30 phút đến 08 giờ, ngày 07/ 01/ 2022 gặp công dân tại UBND xã. 

Từ 08 giờ đến 11 giờ 30 phút, ngày 07/ 01/ 2022 đi đến các gia đình. 

* Buổi chiều:  

Từ 13 giờ 30 phút đến 16 giờ 30 phút, ngày 07/ 01/ 2022 đi đến các gia đình. 

Từ 16 giờ 30 phút đến 17 giờ 30 phút, ngày 07/ 01/ 2022 làm việc tai UBND 

xã để hoàn chỉnh hồ sơ. 

2. Thời gian gặp mặt. Lúc 14 giờ, ngày 11 tháng 02 năm 2022. (ngày 12/01 

năm Nhâm Dần). 

3. Thời gian giao quân. Lúc 06 giờ 30 phút ngày 17 tháng 02 năm 2022. 

(ngày 17/01 năm Nhâm Dần). 

IV. ĐỊA ĐIỂM: 

- Thâm nhập quân: Đến tại các gia đình có công dân trúng tuyển. 

- Gặp mặt trao quà: Tại hội trường lớn UBND xã Kỳ Phong. 

- Giao quân: Tại Ban chỉ huy quân sự huyện Kỳ Anh. 
 

V. PHÂN CÔNG CHỞ CÔNG DÂN: 

 

TT Họ và tên Nơi ở  

(Thôn) 

Con ông, bà Ngƣời chở 

1 
Hà Văn Tuấn 

08/03/ 2003 
Trung Phong 

Hà Văn Liên 

Lại Thị Hương 

Nguyễn Tiến Chí 

Chỉ huy phó QS xã 

2 
Trần Quốc Hƣng 

09/08/ 2003 
Tân Phong 

Trần Thanh Hoà 

Lê Thị Hiền 

Nguyễn Thái Dương 

Thôn đội trưởng 

3 
Nguyễn Văn Hùng 

08/08/ 2002 
Tuần Tượng 

Nguyễn Văn Anh 

Cao Thị Hồng Điệp 

Dương Văn Chương 

Thôn đội trưởng 

4 Phạm Tuấn Bảo Hoà Bình Phạm Thị Hồng Bùi Văn Bảo 



10/06/2003 Chỉ huy trưởng QS xã 

5 
Lƣơng Văn Hoàn 

10/05/ 2003 
Bắc Sơn 

Lương Văn Hoa 

Võ Thị Huế 

Trần Huy Phƣớc 

Thôn đội trưởng 

6 
Võ Tiến Nghĩa 

02/06/ 2003 
Đông Sơn Võ Thị Đông 

Nguyễn Tiến Vi 

Thôn đội trưởng 

7 
Hà Tuấn Vũ 

20/02/ 2000 
Đông Sơn Nguyễn T Minh Thu 

Nguyễn Trí Tân 

Chính trị viên phó 

 Đồng chí nhập ngũ vào công an (Giao cho Ban công an xã đưa vào giao quân) 
 

Thời gian chở công dân đến tập trung: Lúc 06 giờ ngày 17/02/2022. (17/01 âm lịch). 

Địa điểm chở công dân đến tập trung: Tại ủy ban nhân dân xã Kỳ Phong.(Để đi xe ô tô 

vào huyện) 

 

DANH SÁCH QUÂN NHÂN HOÀN THÀNH NGHĨA VỤ VỀ ĐỊA PHƢƠNG 

 

TT Họ và tên Nơi ở (Thôn) 

1 Đặng Ngọc Hiệp Thượng Phong 

2 Phạm Ngọc Sáng Trung Phong 

3 Dương Văn Quang Tân Phong 

4 Dương Văn Giang Tân Phong 

5 Dương Quốc Thái Tân Phong 

6 Trương Mạnh Phong Tuần Tượng 

7 Hoàng Văn Tý Hoà Bình 

8 Nguyễn Đức Quý Bắc Sơn 

9 Võ Tiến Vinh Đông Sơn 

Trên đây là kế hoạch Thâm nhập, gặp mặt và Giao quân năm 2022 của Ủy 

ban nhân dân xã Kỳ Phong. Yêu cầu các thành phần có trong Kế hoạch thực hiện 

nghiêm túc đạt kết quả cao. 

     Nơi nhận.                                                              TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

      - Theo kế hoạch.                                                                  CHỦ TỊCH 

      - Lưu: VP,QS. 

 

 

 

                                                                                           Võ Tiến Sửu 
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