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ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN VĂN QUAN 

Số:  72/KH-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

               Văn Quan, ngày 03 tháng 4 năm 2020 

KẾ HOẠCH 

Hoàn thành 100% chỉ tiêu tuyển quân năm 2021 

Thực hiện Quyết định số 2173-QĐ/TU ngày 14/02/2020 của Tỉnh ủy Lạng 

Sơn về phê duyệt các nhóm nhiệm vụ trọng tâm lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực 

hiện năm 2020 của Huyện ủy Văn Quan; Công văn số 1285-CV/HU ngày 

14/02/2020 của Huyện ủy Văn Quan về việc giao nhiệm vụ xây dựng kế hoạch 

thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm tập trung lãnh đạo, chỉ đạo trong năm 2020. 

Ủy ban nhân dân huyện xây dựng kế hoạch hoàn thành 100% chỉ tiêu tuyển 

quân năm 2021 như sau: 

I. MỤC ĐÍCH - YÊU CẦU 

1. Mục đích   

Quán triệt, thực hiện tốt các văn bản của tỉnh, huyện về công tác tuyển chọn 

và gọi công dân nhập ngũ 2021. Tập trung sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của cấp 

ủy, chính quyền các cấp, tính chủ động của các ban, ngành, đoàn thể. Hội đồng 

nghĩa vụ quân sự (HĐNVQS) và cơ quan Quân sự tích cực tham mưu cho cấp ủy, 

chính quyền địa phương triển khai, tổ chức thực hiện có hiệu quả công tác tuyển 

chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2021 hoàn thành 100% chỉ tiêu theo Kế hoạch. 

2. Yêu cầu 

Thực hiện đầy đủ các bước quy định trong công tác tuyển quân, bảo đảm 

công khai, dân chủ, chất lượng; chú trọng tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ đã 

tốt nghiệp đại học, cao đẳng, trung cấp, đào tạo nghề và cán bộ, công chức, viên 

chức để góp phần thực hiện công bằng xã hội, nâng cao chất lượng xây dựng Quân 

đội trong tình hình mới. 

II. NỘI DUNG  

Hoàn thành 100% chỉ tiêu tuyển quân năm 2021. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức tuyên truyền, phổ biến 

Luật Nghĩa vụ quân sự cho Nhân dân đặc biệt là đối tượng thanh niên trong độ 

tuổi gọi nhập ngũ của cấp ủy, chính quyền, ban, ngành, đoàn thể, Hội đồng 

NVQS các cấp. 

2. Kiện toàn Hội đồng nghĩa vụ quân sự các cấp. 

3. Hội đồng khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự huyện tổ chức kiểm tra sức 

khỏe do các cơ sở y tế sơ tuyển, khám chọn công dân có đủ sức khỏe theo quy định. 
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 4. Cơ quan Quân sự các cấp là cơ quan trung tâm phối hợp chặt chẽ với các 

Thành viên Hội đồng NVQS, ban, ngành, đoàn thể trong việc tổ chức nắm nguồn, 

kiểm tra sức khỏe, hoàn chỉnh hồ sơ thâm nhập thực hiện “ 3 gặp, 4 biết”, phát 

lệnh gọi nhập ngũ theo quy định. 

5. Thực hiện các bước trong quá trình tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ 

bảo đảm chặt chẽ, công khai, dân chủ, công bằng, đúng Luật Nghĩa vụ quân sự 

và các văn bản hướng dẫn thi hành. Chủ động hiệp đồng với đơn vị nhận quân 

về số lượng, chất lượng bảo đảm giao nhận đạt 100% chỉ tiêu, chất lượng tốt, 

không phải loại, trả, bù đổi. 

6. Thành viên Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự, các cơ quan có liên quan và các 

xã, thị trấn theo chức năng, nhiệm vụ được phân công chịu trách nhiệm trước Hội 

đồng nghĩa vụ quân sự huyện và UBND cùng cấp về công tác tuyển quân năm 

2021 theo địa bàn phụ trách; chủ động phối hợp với Ban CHQS huyện (Cơ quan 

thường trực) để tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2021 đạt kết quả tốt. 

7. Tăng cường công tác kiểm tra kịp thời giải quyết những vướng mắc, xử 

lý nghiêm các trường hợp sai phạm, chống các biểu hiện tiêu cực trong quá trình 

tuyển quân.  

Trong quá trình thực hiện nếu có vấn đề gì vướng mắc cần giải quyết liên 

hệ với cơ quan thường trực (Ban CHQS huyện) để báo cáo Ủy ban nhân dân 

huyện giải quyết./. 

Nơi nhận: 
- TT Huyện ủy; 

- TT HĐND huyện; 

- CT, các PCT UBND huyện; 

- Các TV HĐNVQS huyện; 

- Ban CHQS huyện; 

- UBND các xã, thị trấn; 

- Lưu: VT. 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Lương Mai Tú 

 
 

  

   

 

 

 


