
UỶ BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN CAO LỘC 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 159 /UBND-QS    Cao Lộc, ngày 06 tháng 02 năm 2020 

V/v tổ chức giao nhận quân 

năm 2020 khi đang có dịch 

viêm đường hô hấp cấp do 

chủng mới của vi rút Corona 

 

 

   Kính gửi: UBND các xã, thị trấn. 
 

 Thực hiện Công điện số 06/CĐ-TM ngày 04/02/2020 của Bộ Tổng Tham 

mưu về việc tổ chức giao nhận quân năm 2020 khi có dịch viêm đường hô hấp cấp 

do chủng mới của vi rút Corona (nCoV); Công điện số 186/CĐ-BCH ngày 

05/02/2020 của Bộ CHQS tỉnh Lạng Sơn về việc tổ chức giao nhận quân năm 2020 

khi có dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona (nCoV). Để 

đảm bảo phòng, chống, không để sót, lọt trường hợp nhiễm nCoV vào các đơn vị 

trước, trong và sau lễ giao nhận quân năm 2020; 

 Chủ tịch UBND huyện yêu cầu HĐNVQS huyện, các ban ngành đoàn thể 

huyện, UBND các xã, thị trấn phối hợp thực hiện tốt một số nội dung sau: 

 1. Các xã, thị trấn: 

 Tổ chức kiểm tra thân nhiệt 100% công dân nhập ngũ; nếu phát hiện có công 

dân bị sốt, thực hiện sử lý theo quy trình tại hướng dẫn số 214/HD-QY ngày 

31/01/2020 của Cục Quân y/TCHC (riêng việc khai báo y tế đối với công dân nhập 

ngũ không thực hiện trước khi giao quân tại địa phương). 

 2. Địa điểm, chương trình giao nhận quân (có thay đổi so với kế hoạch 

số 14/KH-HĐNVQS ngày 16/01/2020 kế hoạch tổ chức lễ giao nhận quân năm 

2020) 

a) Thời gian, địa điểm: 07 giờ 30, ngày 10 tháng  02 năm 2020. Tổ chức  Lễ 

giao nhận quân trong nhà đa năng Trường THPT Cao Lộc. 

b) Chương trình buổi lễ: 

- 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 giao chỉ tiêu; 

- 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) 
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- Thực hiện giao nhận quân, kết hợp tặng quà; không đưa Cầu vinh quang 

vào thực hành giao quân; Tổ chức nhanh, gọn, chặt chẽ. 

- Trước buổi lễ không tổ chức văn nghệ chào mừng. 

3. Thành phần dự Lễ giao nhận quân  

- Lãnh đạo Huyện ủy, HĐND, UBND huyện (có giấy mời riêng). 

- Thành viên HĐNVQS huyện. 

- Ban CHQS huyện, Công an huyện. 

 - Các phòng, ban, ngành, đoàn thể của huyện. 

 - Ban Giám hiệu Trường Trung học phổ thông Cao Lộc. 

 - 127 công dân được gọi nhập ngũ. 

 - Đại diện đơn vị nhận quân. 

 - Đại diện UBND các xã, thị trấn; Chỉ huy trưởng các xã, thị trấn. 

4. Một số điểm chú ý 

- Do thay đổi địa điểm tổ chức lễ giao nhận quân, các ban ngành phối kết 

hợp làm tốt công tác chuẩn bị cho buổi lễ, Công an huyện bố trí phương án bảo vệ, 

điều tiết phương tiện giao thông. 

- Hội đồng nghĩa vụ quân sự các xã, thị trấn tăng cường biện pháp nắm chắc 

số lượng, chất lượng công dân sẵn sàng nhập ngũ theo chỉ tiêu được giao; thường 

xuyên theo dõi diễn biến, cập nhật hằng ngày, kịp thời báo cáo UBND, Ban chỉ 

đạo phòng chống dịch nCoV cùng cấp và cấp trên những công dân trong diện nhập 

ngũ tại địa phương có biểu hiện nhiễm nCoV. Chuẩn bị đủ nguồn dự phòng nhập 

ngũ, bảo đảm chất lượng, chỉ tiêu giao quân. 

- Các xã, thị trấn hạn chế số người tham dự cũng như người thân đưa tiễn 

con, em mình lên đường nhập ngũ (lưu ý đeo khẩu trang). 

UBND huyện yêu cầu  HĐNVQS huyện, các ban ngành đoàn thể huyện, Ban 

CHQS, UBND các xã, thị trấn phối hợp, tham mưu tổ chức thực hiện nghiêm túc./. 

Nơi nhận:                                                                         
- TT Huyện uỷ (B/c);                                                                
- TT HĐND huyện( B/c);  
- CT, PCT UBND huyện; 

- Thành viên Hội đồng NVQS huyện; 

- Các phòng, ban ngành, Đoàn thể huyện; 

- Trung Tâm BDCT; 

- Trường THPT Cao Lộc;                                                 
- Trường THCS Cao Lộc;                                                                  

- Ban CHQS huyện;  

- CPVP;                  

- Lưu VT, NC. 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Duy Anh 
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