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1 Toan quôc quân kỳ chuẩn bị 

2.Xin mơì cac quan khách măc quân phuc  lên đề chuân bi đóng Quoc Quan Kỳ 

 SQ Nghi Lề  bươc vào hôi trường chào quan khách. 

SQ  NGhi Lể (Anh Trung  cầm kiếm bươc vào Hôi Trương, đi bè góc giữa hôi 
trương và bên trái quay , (rút kiếm đưa cán kiếm ngang môi và từ từ chỉ về bên 
phài 45 độ, , sau đó rút thẳng kiếm về hông, quay trái và sau đó bươc ra khòi hôi 
trương đề chuân bị hướng dẩn cho toán QQK. 

MC 

3. Xin qyí quan khach đưng lên nghiêm chinh đề chuân bi đón Quốc Quân Kỳ  

4. Nhac Khai quan hiêu 

5 Nghiêm .  Kèn Nghiêm- chào tay-chào 

7 Toan Quoc Quan Kỳ bươc vào vi trí hanh lề.- kiếm rut ra câm ngang hông thăng 
song song  người, 4 lá cờ căp hông và thẳng 90 độ với măt đât 

Trưởng Toán:Đang Trươc Bươc 1234, 1234… đung lai 12. Bên trái quay- thao diên  
nghĩ-nắm kiếm đưa thẳng ngang măt và từ từ đưa song song vơi thàn người và 
chỉ xuống đat, 4 lá cờ vẩn 90 độ 

MC 

8. Lể chào quôc kỳ Hoa kỳ 

9 Nghiem –kèn Nghiem- sung cầy tay- bắt ( Quân nhân măc Quan Phuc chào tay)– 
Tư thế Nghiêm ,kiêm đưa ngang mat và chì lech xuong 45 độ, 2 quốc kỳ thẳng 
90 độ, thánh Kỳ và Quân kỳ 45 độ 

10  Live 

11. đem súng xuong , thao diên nghỉ- nắm  kiêm đưa thẳng ngang măt và đưa 
kiêm  song song hai chan- 4 lá cờ thẳng 90 độ 

12. Lể Chào quoc Kỳ VNCH 



Page 2 of 3 
 

13 Nghiêm –kèn Nghiêm. Sung cầm tay - bắt-. Kiêm đua ngang mat và chì lech 45 
dộ/ Thánh kỳ /quan kỳ 45 độ 

14. Nhạc Quôc ca VNCH  

15. ĐEm súng xuong- thao dien nghi- kiêm ngang măt và đưa thẳng song song 
chan phải/4 lá Cờ 90 độ 

16. Sau đây là phut măc Niêm  

17 Nghiêm- kèn nghiêm- sung cầm tay--bắt-- kiêm rút về hông và song song với 
thân người-.4 cờ 90 độ 

18.Vài lời phut măc niêm( MC) chấm dứt và hô: Kèn Măc Niêm 

19. Đem Súng Xuống-Thao diên Nghi. nắm kiếm đưa thẳng ngang măt và đem 
song song chân phải/4 cờ vẩn 90 độ 

19.A. Sau đây là lề dâng Thánh Kỳ 

a. Kính mời NT thâm niên… lên vị trí hành lề 

b.SQ Nghi Lể(anh Trung trao Thánh kỳ cho SQ Thâm niên 

c.SQ Thâm niên cầm Thánh Kỳ gắn vào giá kỳ, sau đó về vị trí quan khach. 

20 Toán QQK Chuân Bị  Rời Vị TRí Hành Lể 

21 nhac Bế Quân Hiêu 

22. Nghiêm- ken nghiêm. Súng chào.- bắt- , kiêm rut thẳng căp song song ngang 
hông đề chuẩn bị rơi vi trí hành lể, 4 cờ 90 độ 

 TRƯỞnG TÓAN ĐIỀU KHIỄN Toán quoc quân kỳ: bên trái quay,  dàng trươc bươc. 
Đem tay xuông -thao diên nghi..moi qui vi an toa. 

 

Đông Tác Căn Bản Dể Nhớ: 
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Khi Toán QQK tiến váo vị trí hành lể, 4cờ thẳng 90 độ-  kiêm căp sat 
hông 90 dộ 

Thao Diên Nghỉ: 4 cờ thẳng 90 độ- kiếm đưa trươc môi và từ từ chỉ 
xuông muỉ giày song song người 

Tư thế nghiêm: Quoc kỳ thăng 90 độ, quân và Thánh kỳ đưa ra 45 độ 

Kiếm đưa ngang môi và từ từ chỉ xuông đât 45 độ 

Phút măc niêm trong tư thế nghiêm: Quoc Quân Kỳ 90 độ và kiếm rút 
bên hông và từ từ đưa ngang môi và muì kiêm từ từ chì xuong đât 
song song với chân phải. 

 

. 

 


