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Đồng Lạc, ngày        tháng 10 năm 2021

KẾ HOẠCH 
Phân công thành viên Hội đồng NVQS sự phường phụ trách và đôn đốc

các khu dân cư thực hiện công tác chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2022

- Căn cứ Kế hoạch số 98/KH-UBND ngày 30/8/2021 của UBND thành phố 
Chí Linh về việc tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2022.

- Căn cứ Quyết định số 248/QĐ-UBND ngày 07/10/2021 của Chủ tịch 
UBND phường Đồng Lạc về việc kiện toàn Hội đồng NVQS;

Hội đồng NVQS phường Đồng Lạc phân công trách nhiệm cho thành viên 
Hội đồng NVQS và phụ trách các đơn vị thực hiện công tác tuyển chọn và gọi 
công dân nhập ngũ năm 2022 cụ thể như sau:

1. Ông: Vũ Đình Bẩy - Chủ tịch UBND phường, Chủ tịch Hội đồng NVQS; 
phụ trách, chỉ đạo chung.

2. Ông: Vũ Đình Nam - Chỉ huy trưởng quân sự, Phó chủ tịch TT Hội đồng 
NVQS; có nhiệm vụ xây dựng kế hoạch, kịp thời tham mưu cho Đảng ủy, Ủy ban 
nhân dân phường thực hiện nhiệm vụ; chủ động phối hợp, tổ chức đôn đốc, kiểm 
tra công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2022.

3. Ông Nguyễn Hữu Tùng - Trưởng Công an phường - Phó chủ tịch 
HĐNVQS; có nhiệm vụ xây dựng kế hoạch, kịp thời tham mưu cho Đảng ủy, Ủy 
ban nhân dân phường thực hiện nhiệm vụ; chủ động phối hợp, tổ chức đôn đốc, 
kiểm tra công tác tuyển chọn và gọi công dân thực hiện nghĩa vụ Công an nhân dân 
năm 2022. Phối hợp với Công an thành phố, tổ chức thẩm tra lý lịch NVQS của 
công dân đủ điều kiện nhập ngũ.

 Tổ chức lực lượng phối hợp với Ban Chỉ huy quân sự rà soát danh sách, đôn 
đốc, xử lý các trường hợp không chấp hành hoặc có hành vi chống đối không thực 
hiện Luật nghĩa vụ quân sự.

4. Ông: Hoàng Văn Phương – Phó chủ tịch HĐND phường, Thành viên Hội 
đồng NVQS; có nhiệm vụ giám sát công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ.

5. Ông: Vũ Đình Khơi – Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự, Thành 
viên Hội đồng NVQS; có nhiệm vụ cùng với Trạm y tế, Đoàn thanh niên, các 
KDC, các nhà trường thực hiện nguồn động viên công dân trong độ tuổi và các 
giấy tờ, hồ sơ liên quan phục vụ cho công tác sơ tuyển, khám tuyển và thực hiện 
các bước trong quy trình tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ.

6. Bà: Đỗ Thị Hiên – Chủ tịch MTTQ - Thành viên Hội đồng NVQS; có 
nhiệm vụ kiểm tra đôn đốc các ngành thành viên, Ban công tác Mặt trận các KDC 



tuyên truyền, động viên công dân trong độ tuổi thực hiện tốt Luật NVQS, phụ trách 
địa bàn KDC Mạc Ngạn.

7. Bà: Nguyễn Thị Hương – Văn phòng HĐND - UBND phường, thành viên 
Hội đồng NVQS có nhiệm vụ phối hợp cùng Ban chỉ huy Quân sự xây dựng kế 
hoạch tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ và các văn bản có liên quan.

8. Bà: Cao Thị Thu Thảo - Kế toán - Ngân sách, Thành viên Hội đồng 
NVQS ; có nhiệm vụ phối hợp cùng Ban chỉ huy Quân sự lập dự toán kinh phí để 
phục vụ cho công tác sơ tuyển, khám tuyển, tuyển quân theo kế hoạch.

9. Bà: Nguyễn Thị Giang – Công chức Văn hóa, Thành viên Hội đồng 
NVQS; có nhiệm vụ chuẩn bị các nội dung tuyên truyền phục vụ công tác sơ 
tuyển, khám tuyển, tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ của địa phương. Triển 
khai kế hoạch tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh, các băng zôn, khẩu hiệu, 
bảng tin tuyên truyền rộng rãi để quần chúng nhân dân hiểu được quyền lợi, nghĩa 
vụ và trách nhiệm của mình trong việc thực hiện Luật Nghĩa vụ quân sự.

10. Ông: Đào Bá Trung – Bí thư đoàn thanh niên, Trưởng Đài truyền thanh, 
Thành viên Hội đồng NVQS; có nhiệm vụ phối hợp với các ban ngành, đoàn thể 
tuyên truyền, động viên công dân trong độ tuổi thực hiện nghiêm chỉnh Luật Nghĩa 
vụ quân sự. Chỉ đạo các chi đoàn thăm hỏi, tặng quà cho gia đình và công dân đã 
trúng tuyển Nghĩa vụ quân sự. Phối hợp cùng Ban chỉ huy quân sự tổ chức các 
hoạt động, giao lưu động viên công dân lên đường nhập ngũ, Phụ trách địa bàn 
KDC Tế Sơn.

11. Bà Nguyễn Thị Thoa – Chủ tịch hội Phụ nữ, thành viên Hội đồng 
NVQS; có nhiệm vụ tuyên truyền các hội viên có con em trong độ tuổi thực hiện 
nghĩa vụ quân sự tham gia khám tuyển và nhập ngũ theo Lệnh đúng thời gian và 
địa điểm quy định. Phối hợp với các đoàn thể tuyên truyền vận động nhân dân 
cùng thực hiện, phụ trách địa bàn KDC Trụ Hạ.

12. Ông: Mạc Đình Luật – Chủ tịch hội Cựu chiến binh, thành viên Hội 
đồng NVQS; có nhiệm vụ tuyên truyền hội viên có con em trong độ tuổi thực hiện 
nghiêm chỉnh Luật NVQS, phối hợp với các đoàn thể tuyên truyền vận động nhân 
dân cùng thực hiện.

13. Ông: Bùi Đình Tuyến – Chủ tịch hội Nông dân, thành viên Hội đồng 
NVQS; có nhiệm vụ tuyên truyền hội viên trong việc tuyên truyền, vận động các 
gia đình có con em trong độ tuổi thực hiện nghiêm chỉnh Luật NVQS, phối hợp với 
các đoàn thể tuyên truyền vận động nhân dân cùng thực hiện, phụ trách địa bàn 
KDC Trụ Thượng.

14. Bà: Ngô Thị Thơm – Trạm trưởng trạm Y tế, Thành viên Hội đồng 
NVQS, có nhiệm vụ phối hợp với Ban chỉ huy Quân sự, các ngành chức năng 
trong quá trình tổ chức Sơ tuyển, cùng Hội đồng NVQS tham gia xét duyệt, hoàn 
thiện hồ sơ có liên quan.



15. Ông: Nguyễn Văn Chiến – Công chức Tư pháp – Hộ tịch, thành viên Hội 
đồng NVQS, có nhiệm vụ phối hợp với Ban chỉ huy quân sự kiểm tra, quản lý hồ 
sơ công dân trong độ tuổi thực hiện Luật NVQS.

16. Ông: Nguyễn Văn Hiều – Đảng ủy viên, thành viên Hội đồng NVQS 
phối hợp với các ban ngành, đoàn thể tuyên truyền vận động nhân dân cùng thực 
hiện, phụ trách địa bàn KDC Thủ Chính.

17. Ông Vũ Đức Chuyền - Trưởng Ban BVDP - Thành viên Hội đồng 
NVQS: Phối hợp với Ban CHQS, các tổ chức đoàn thể làm tốt công tác tuyên 
truyền, động viên công dân hăng hái thực hiện Luật nghĩa vụ quân sự; Chỉ đạo lực 
lượng Bảo vệ dân phố đảm bảo an ninh trật tự trong ngày sơ tuyển.

18. Các ông Trưởng KDC - Thành viên Hội đồng NVQS; có nhiệm vụ phối 
hợp cùng Ban Chỉ huy Quân sự phường tổ chức rà soát công dân trong độ tuổi sắn 
sàng nhập ngũ; phối hợp với các ngành, đoàn thể đôn đốc, động viên công dân 
tham gia Sơ tuyển, Khám tuyển và nhập ngũ theo quy định.

19. Hội đồng NVQS phường trưng dụng các đồng chí Cán bộ - Công chức 
đang làm việc tại UBND phường, giúp Hội đồng nghĩa vụ quân sự ghi chép, tổng 
hợp kết quả khám tuyển NVQS tại phường. 

Để đảm bảo thực hiện thành công kế hoạch tuyển chọn và gọi công dân nhập 
ngũ năm 2022, đúng chỉ tiêu, kế hoạch Hội đồng NVQS thành phố giao cho, đề 
nghị các ông bà thành viên Hội đồng NVQS phường thực hiện nghiêm túc nhiệm 
vụ đã được phân công.

Nơi nhận:
- Ban CHQS thành phố;
- TT Đảng ủy-HĐND-UBND phường;
- Thành viên hội đồng NVQS phường;
- Lưu VP, QS.

TM. HỘI ĐỒNG NGHĨA VỤ QUÂN SỰ
CHỦ TỊCH

Vũ Đình Bẩy 
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