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THÔNG BÁO 

Kết luận của đồng chí Chủ tịch UBND huyện (Chủ tịch HĐNVQS huyện) 

tại phiên họp thứ nhất Hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện năm 2023 

 

Ngày 06/01/2022, đồng chí Trần Bảo Trung - Chủ tịch UBND huyện (Chủ 

tịch HĐNVQS huyện) chủ trì phiên họp thứ nhất HĐNVQS huyện năm 2023. 

Tham dự cuộc họp có đồng chí Thành viên HĐNVQS huyện, Chủ tịch UBND 

17 xã, thị trấn và các cơ quan, đơn vị liên quan. 

Sau khi nghe Ban CHQS huyện thông báo kết quả tuyển chọn công dân 

nhập ngũ, Quyết định giao chỉ tiêu gọi công dân nhập ngũ năm 2023; dự thảo kế 

hoạch tổ chức giao nhận quân năm 2023 và các ý kiến phát biểu của các thành 

viên HĐNVQS huyện và Chủ tịch UBND cấp xã. Đồng chí Chủ tịch UBND 

huyện kết luận và chỉ đạo thực hiện một số nội dung sau: 

1. Đối với dự thảo kế hoạch tổ chức lễ giao quân năm 2023: Giao Ban 

CHQS huyện tiếp thu ý kiến tham gia của các đại biểu tham dự cuộc họp, nghiên 

cứu bổ sung cho phù hợp, đúng chức năng nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị. Tổ 

chức hiệp đồng chặt chẽ với các cơ quan đơn vị chuẩn bị mọi điều kiện để tổ 

chức tốt ngày giao quân (10/02) và tiếp nhận quân từ các xã về (09/02). 

2. Một số nhiệm vụ cụ thể: 

2.1. Yêu cầu các thành viên HĐNVQS huyện, Chủ tịch UBND cấp xã: 

- Tiếp tục nâng cao tinh thần trách nhiệm, nghiêm túc rút kinh nghiệm với 

các tồn tại, hạn chế trong công tác khám tuyển, quản lý nguồn công dân nhập 

ngũ trong năm 2022. 

- Công an huyện tăng cường công tác nắm tình hình, chủ động đấu tranh, 

phòng chống về tệ nạn ma túy. UBND cấp xã chỉ đạo các lực lượng tại địa 

phương tăng cường tuyên truyền, giáo dục, phối hợp với các lực lượng chức 

năng xử lý nghiêm, quyết liệt để giảm tỷ lệ người nghiện ma túy tại địa phương. 

- Ban CHQS huyện tham mưu Hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện phụ trách, 

phối hợp với các xã để nắm tình hình, đôn đốc thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. 

2.2. Ban CHQS huyện 

- Chủ trì phối hợp với các ban ngành của huyện, các đoàn nhận quân, các 

xã, thị trấn kiểm tra, rà soát hồ sơ, danh sách công dân nhập ngũ; phát lệnh gọi 

công dân trúng tuyển sớm cho các địa phương biết, làm công tác hậu phương 

quân đội đồng thời chuẩn bị mọi điều kiện tổ chức tốt ngày giao nhận quân 



10/2/2023; tổ chức nhận bàn giao quân ngày 09/02/2023 đảm bảo quân số và 

giao quân cho các đoàn nhận quân theo đúng quy định. 

- Tổ chức hiệp đồng với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức đêm lửa trại 

đảm bảo an toàn, tiết kiệm, tạo khí thế vui tươi động viên các công dân trước khi 

lên đường nhập ngũ. 

2.3. Trung tâm Y tế huyện: Chỉ đạo Trạm Y tế các xã, thị trấn phối hợp 

rà soát tiêm đủ mũi 4 Covid - 19 cho công dân trúng tuyển nghĩa vụ quân sự và 

thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân năm 2023 trước một tuần, trước 

khi giao nhận quân. 

2.4. Phòng Nội vụ huyện: Phối hợp với Ban CHQS huyện, UBND cấp xã 

làm tốt công tác khen thưởng cho công dân có tinh thần xung phong lên đường 

nhập ngũ năm 2023. 

2.5. Hội phụ nữ, Huyện đoàn: 

- Chỉ đạo Hội liên hiệp phụ nữ xã, thị trấn làm tốt công tác giáo dục, 

tuyên truyền, vận động chị em những gia đình có con em nhập ngũ hăng hái lên 

đường bảo vệ Tổ quốc. 

- Chỉ đạo BCH xã, thị trấn hoàn tất thủ tục chuyển sinh hoạt đoàn cho thanh 

niên lên đường nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân. 

 2.6. Chủ tịch UBND cấp xã. 

- Chỉ đạo Ban CHQS xã, thị trấn giao phát lệnh gọi công dân  nhập ngũ của 

cấp thẩm quyền đến tận gia đình, tận tay của thanh niên nhập ngũ và thực hiện 

nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân năm 2023. Các trường hợp công dân trúng 

tuyển nhưng không có mặt tại địa bàn, đi làm ăn xa phải chỉ đạo nắm thông tin 

cụ thể, liên hệ báo cho công dân biết thực hiện nghĩa vụ; giao nhiệm vụ cụ thể 

cho từng đồng chí thành viên HĐNVQS cấp xã phụ trách từng trường hợp công 

dân trúng tuyền để quản lý chặt chẽ. 

- Chỉ đạo làm tốt công tác bảo vệ an ninh trật tự; công tác tuyên truyền; tổ 

chức động viên công dân trúng tuyển hăng hái lên đường nhập ngũ bảo vệ Tổ 

quốc, tặng quà động viên cho công dân và làm tốt công tác hậu phương quân 

đội. Tổ chức tiễn đưa con em lên đường giao quân cho huyện. 

- Xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm về thực hiện nghĩa vụ quân sự 

theo Nghị định số 37/2022/NĐ-CP ngày 06/06/2022 của Chính phủ sửa đổi bổ 

sung các quy định sử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực Quốc phòng, cơ 

yếu và báo cáo bằng văn bản về cơ quan thường trực Hội đồng NVQS huyện 

trước ngày 20/03/2023 (qua Ban CHQS huyện Phong Thổ). Ban CHQS huyện 

nghiên cứu, hỗ trợ các xã các quy trình, hồ sơ, thủ tục, thẩm quyền để tổ chức xử 

lý tạo sự răn đe, tuyên truyền chung. 



- Chủ tịch Uỷ ban nhân dân, Chỉ huy trưởng Ban CHQS các xã, thị trấn 

trực tiếp giao quân cho Ban CHQS huyện trong ngày 09/02/2023. 

Trên đây là Kết luận của đồng chí Chủ tịch UBND huyện (Chủ tịch 

HĐNVQS huyện) tại phiên họp thứ nhất Hội đồng NVQS huyện năm 2023, Văn 

phòng thông báo để các phòng, ban, cơ quan, đơn vị liên quan biết, triển khai 

thực hiện./. 

Nơi nhận: 
- UBND huyện: U (b/c); 

- Thành viên HĐNVQS huyện; 

- UBND các xã, thị trấn; 

- VP: V1; 

- Lưu: VT, C1. 

TL. CHỦ TỊCH 

CHÁNH VĂN PHÒNG 
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