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CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TP. Hải Dương, ngày      tháng 01 năm 2023

KẾ HOẠCH
Giao lưu, gặp mặt thanh niên lên đường nhập ngũ năm 2023

Thực hiện sự chỉ đạo của Bộ CHQS tỉnh về tổ chức giao lưu gặp mặt động 
viên thanh niên trước khi lên đường làm nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc.

Căn cứ kế hoạch của UBND thành phố Hải Dương về tuyển chọn và gọi 
công dân nhập ngũ năm 2023;

UBND thành phố xây dựng kế hoạch giao lưu, gặp mặt đối với thanh niên 
lên đường nhập ngũ năm 2023, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Động viên, khích lệ thanh niên phát huy truyền thống cách mạng của quê 

hương đất nước yên tâm, phấn khởi, sẵn sàng nhập ngũ; ra sức học tập, rèn luyện 
để trở thành những chiến sĩ ưu tú trong Quân đội nhân dân Việt Nam.

2. Tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, truyền thống cách 
mạng, đồng thời nâng cao ý thức trách nhiệm, nghĩa vụ của thanh niên trong sự 
nghiệp bảo vệ Tổ quốc.

3. Thông qua các hoạt động thể hiện sự quan tâm sâu sắc của cấp uỷ Đảng, 
Chính quyền và nhân dân thành phố đối với thanh niên trước khi lên đường thực 
hiện nghĩa vụ quân sự.

4. Hoạt động gặp mặt, động viên thanh niên trước khi lên đường nhập ngũ 
năm 2023 phải được tổ chức từ thành phố đến cơ sở, đảm bảo an toàn, trang trọng, 
tiết kiệm, mang tính giáo dục cao.

II. NỘI DUNG, CHƯƠNG TRÌNH
A. Cấp thành phố
1. Chương trình giao lưu, gặp mặt gồm các nội dung sau:
- Ổn định tổ chức, tập trung lực lượng;
- Văn nghệ chào mừng (05 tiết mục);
- Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu;
- Chủ tịch Hội đồng NVQS thành phố phát biểu khai mạc;
- Tặng giấy khen của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thành phố cho thanh niên 

tình nguyện viết đơn nhập ngũ;
- Đại diện thanh niên lên đường nhập ngũ phát biểu;
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- Lãnh đạo thành phố phát biểu động viên, giao nhiệm vụ;
- Tặng quà cho đại diện thanh niên lên đường nhập ngũ;
- Kết thúc chương trình.
* Phương pháp tổ chức:
Các phường, xã đưa thanh niên nhập ngũ năm 2023 đến trụ sở Ủy ban nhân 

dân thành phố tập trung, báo cáo quân số với Ban CHQS thành phố và thực hiện 
các nội dung theo hướng dẫn của Ban Tổ chức.

2. Thời gian: Từ 8h00 đến 10h00 ngày 02/02/2023 (Sáng thứ Năm)
3. Địa điểm: Hội trường A, trụ sở HĐND&UBND thành phố (số 106 Trần 

Hưng Đạo, thành phố Hải Dương)
4. Thành phần mời dự
* Đại biểu tỉnh:
- Thủ trưởng Bộ CHQS tỉnh;
- Đại biểu các phòng: Tham mưu, Chính trị/Bộ CHQS tỉnh;
- Đại biểu các ban: Quân lực, Tuyên huấn, Tổ chức, Dân vận, Bảo vệ - An 

ninh/Bộ CHQS tỉnh;
- Thường trực Tỉnh đoàn Hải Dương;
* Đại biểu thành phố:
- Ban Thường vụ Thành uỷ, Thường trực HĐND, Lãnh đạo UBND thành phố;
- Thành viên Hội đồng NVQS thành phố;
- Đảng ủy, Chỉ huy Ban Chỉ huy quân sự thành phố; 
- Lãnh đạo Thành đoàn, Hội Cựu chiến binh, Hội Phụ nữ, Ban Dân vận, 

Ban Tuyên giáo, UBMTTQ thành phố;
- Đài Phát thanh thành phố (để tuyên truyền).
* Đại biểu phường, xã:
- Các đồng chí Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng NVQS, Chỉ huy trưởng 

Ban Chỉ huy quân sự, Bí thư đoàn;
- Thanh niên nhập ngũ năm 2023.
B. Cấp cơ sở:
Căn cứ vào tình hình cụ thể trước và sau thời gian gặp mặt cấp thành phố, 

các phường, xã tổ chức giao lưu, gặp mặt, tặng quà động viên thanh niên chuẩn bị 
lên đường nhập ngũ năm 2023 phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương.

1. Nội dung chương trình:
- Viếng nghĩa trang liệt sỹ:
- Chương trình giao lưu, gặp mặt
- Tặng quà động viên thanh niên nhập ngũ
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2. Thời gian: Các phường, xã căn cứ vào tình hình địa phương để tổ chức. 
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Thành đoàn Hải Dương
- Ban Thường vụ Thành đoàn chủ trì, phối hợp với Ban Chỉ huy Quân sự 

thành phố và các phường, xã tổ chức giao lưu, gặp mặt tân binh theo đúng nội 
dung chương trình, bảo đảm an toàn tuyệt đối về người và phương tiện.

- Chuẩn bị giấy khen tặng cho đoàn viên, thanh niên tiêu biểu, tình nguyện.
- Chuẩn bị nội dung kịch bản giao lưu, dẫn chương trình.
- Chuẩn bị đội văn nghệ, xây dựng chương trình, nội dung, tổ chức tập 

luyện, biểu diễn. 
- Dự trù kinh phí, chuẩn bị quà tặng thanh niên tại buổi giao lưu, gặp mặt.
- Triển khai Kế hoạch và hướng dẫn tổ chức gặp mặt thanh niên trúng tuyển 

nghĩa vụ quân sự cho 100% Đoàn cơ sở có thanh niên lên đường nhập ngũ năm 2023.
2. Ban Chỉ huy Quân sự thành phố
- Phối hợp với Ban Thường vụ Thành đoàn Hải Dương chuẩn bị nội dung 

chương trình tại buổi giao lưu.
- Chỉ đạo Ban Chỉ huy quân sự phường, xã:
+ Tham gia Chương trình gặp mặt thanh niên trúng tuyển nghĩa vụ quân sự 

cấp thành phố.
+ Tổ chức các hoạt động tuyên truyền, giao lưu, gặp mặt, động viên thanh 

niên trúng tuyển nghĩa vụ quân sự sẵn sàng lên đường nhập ngũ.
3. Đài Phát thanh thành phố
Đưa tin tuyên truyền chương trình giao lưu; tăng cường dung lượng, 

thời lượng tuyên truyền trên sóng Đài Phát thanh thành phố và Đài Truyền 
thanh các phường, xã về hoạt động giao lưu, gặp mặt động viên thanh niên 
lên đường nhập ngũ.

4. Các phường, xã:
- Chỉ đạo Ban CHQS các phường, xã bảo đảm phương tiện đưa, đón và 

quản lý thanh niên an toàn trong suốt quá trình diễn ra buổi giao lưu.
- Các phường, xã lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức giao lưu, gặp mặt thanh niên 

để kịp thời cổ vũ động viên thanh niên lên đường nhập ngũ làm nhiệm vụ xây 
dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN bảo đảm trang trọng, hiệu quả.

- Phường Lê Thanh Nghị, phường Hải Tân lựa chọn 01 thanh niên chuẩn bị 
ý kiến phát biểu (phường chuẩn bị ý kiến cho thanh niên); mỗi phường, xã chọn 
01 thanh niên đại diện để lên nhận quà; tổng hợp số thanh niên có đơn tình nguyện 
để Ban Chấp hành Thành đoàn tặng giấy khen.
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Việc tổ chức giao lưu, gặp mặt thanh niên chuẩn bị lên đường nhập ngũ là 
nội dung thiết thực có ý nghĩa sâu sắc, góp phần giáo dục, động viên thanh niên 
trước khi lên đường nhập ngũ, hoàn thành tốt nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ 
quốc; yêu cầu cấp uỷ chính quyền các phường, xã; các ban, ngành, đoàn thể của 
thành phố quán triệt, phối hợp thực hiện đạt kết quả cao nhất./.

 Nơi nhận:
- TT Bộ CHQS tỉnh;
- TT PTM, PCT/Bộ CHQS tỉnh;
- Thường trực Thành uỷ;
- Thành viên HĐNVQS thành phố;
- Thành đoàn, Ban chỉ huy quân sự, Đài Phát thanh;
- Đảng ủy, UBND các phường, xã;
- Lưu: VP./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

 
Trần Hồ Đăng
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