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UBND HUYỆN VĨNH TƯỜNG
HỘI ĐỒNG NVQS HUYỆN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 366 /TB- HĐNVQS

Vĩnh Tường, ngày 15 tháng 10 năm 2021

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

THÔNG BÁO PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ
Các thành viên Hội đồng NVQS trong nhiệm vụ
Tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2022

Căn cứ Quyết định số 1172/QĐ-UBND ngày 19/8/2021 của UBND huyện
Vĩnh Tường về việc kiện toàn Hội đồng NVQS huyện; Chủ tịch Hội đồng NVQS
huyện phân công nhiệm vụ cho các thành viên trong Hội đồng NVQS huyện năm
2022 cụ thể như sau:
I. NHIỆM VỤ CHUNG

- Các thành viên Hội đồng NVQS huyện có trách nhiệm thảo luận, bàn
bạc, thống nhất các nội dung, biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai tổ chức thực
hiện, hoàn thành thắng lợi nhiện vụ tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và tham
gia nghĩa vụ Công an nhân dân (tuyển quân) của huyện năm 2022 bảo đảm dân
chủ, công khai, công bằng, đúng luật.
- Chủ động thực hiện nhiệm vụ theo các mốc thời gian trong Kế hoạch tuyển
chọn,gọi công dân nhập ngũ và tham gia nghĩa vụ Công an nhân dân năm 2022.
- Các đồng chí là Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy phụ trách cụm xã, thị
trấn có trách nhiệm chỉ đạo, đôn đốc thành viên Hội đồng NVQS huyện phụ
trách xã, thị trấn, thường xuyên bám nắm địa bàn; Chịu trách nhiệm trước
Thường trực Huyện ủy về chỉ tiêu tuyển quân của cụm xã, thị trấn được phân
công phụ trách.
- Thành viên Hội đồng NVQS huyện được phân công phụ trách các xã, thị
trấn chịu trách nhiệm trước UBND và Hội đồng NVQS huyện về việc thực hiện
chỉ tiêu tuyển quân của các xã, thị trấn. Mỗi thành viên trong Hội đồng NVQS có
nhiệm vụ phải tham gia đầy đủ các cuộc họp của Hội đồng, chỉ đạo và đôn đốc
ngành mình thực hiện đúng nội dung, chương trình, kế hoạch đã được Hội đồng
NVQS thông qua. Phối hợp với cán bộ Ban Chỉ huy Quân sự huyện phụ trách xã,
thị trấn thường xuyên bám sát địa bàn, chỉ đạo, hướng dẫn các xã, thị trấn thực
hiện đầy đủ có hiệu quả, đúng trình tự qua các khâu các bước trong tuyển quân.
Từ khâu đăng ký, quản lý, xét duyệt phân loại nguồn sẵn sàng nhập ngũ, tổ chức
khám sơ tuyển sức khỏe, đưa thanh niên đi khám tuyển, lập và xét duyệt hồ sơ.
Quá trình thực hiện có gì vướng mắc mà phạm vi cá nhân không đủ thẩm quyền
giải quyết phải báo cáo với Hội đồng NVQS để bàn bạc, thống nhất biện pháp
giải quyết.
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- Giao cho Ban CHQS huyện cơ quan thường trực Hội đồng NVQS huyện
chỉ đạo Hội đồng NVQS các xã, thị trấn thực hiện tròn khâu trong tuyển chọn và
gọi công dân nhập ngũ, tổ chức phát lệnh gọi nhập ngũ, quản lý tân binh sau phát
lệnh, đưa tân binh lên huyện để giao quân. Lập danh sách cán bộ, chỉ huy của cơ
quan theo dõi công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ tại các xã, thị trấn
gửi các thành viên Hội đồng NVQS huyện để phối hợp chỉ đạo.
II. NHIỆM VỤ CỤ THỂ

1. Ông: Lê Nguyễn Thành Trung-Chủ tịch UBND huyện, Chủ tịch Hội
đồng NVQS huyện
Chỉ đạo chung, chịu trách nhiệm trước Huyện ủy, UBND huyện về việc thực
hiện chỉ tiêu tuyển quân năm 2022. Bảo đảm đủ 100% chỉ tiêu đạt chất lượng, bảo
đảm dân chủ, công khai, công bằng, kịp thời, an toàn, tiết kiệm, đúng pháp luật.
2. Ông: Hoàng Tuấn Tam- Phó Chủ tịch UBND, Phó Chủ tịch Hội đồng
NVQS huyện
Chỉ đạo Ban CHQS huyện, Phòng Tư pháp, Công an huyện, phối hợp với
Viện kiểm sát nhân dân và Tòa án nhân dân huyện hướng dẫn, kiểm tra, giám sát
các xã, thị trấn củng cố hồ sơ, xử lý các trường hợp chống, trốn hoặc có hành vi
cản trở thực hiện Luật NVQS theo đúng pháp luật. Thay Chủ tịch điều hành Hội
đồng NVQS huyện khi Chủ tịch ủy quyền.
Phụ trách công tác tuyển quân năm 2022 ở cụm 1 gồm các xã: Lũng Hòa,
Tân Tiến, Bồ Sao.
3. Ông: Nguyễn Đức Lục- Chỉ huy trưởng Ban CHQS huyện- Phó Chủ
tịch thường trực Hội đồng NVQS huyện
Chỉ đạo cơ quan quân sự huyện chủ động tham mưu, xây dựng kế hoạch các
bước tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ, nắm chắc số lượng, chất lượng nguồn
sẵn sàng nhập ngũ của các xã, thị trấn, theo dõi khám sức khỏe, lập hồ sơ, hiệp
đồng với các đơn vị nhận quân, thâm nhập chốt quân số bảo đảm đủ chỉ tiêu. Tổ
chức lễ giao nhận quân trang trọng, an toàn, tiết kiệm.
Chủ trì, phối hợp với các cơ quan: Phòng Tư pháp huyện, Công an huyện,
Viện kiểm sát nhân dân và Tòa án nhân dân huyện hướng dẫn các xã, thị trấn lập
hồ sơ xử lý các trường hợp chống, trốn hoặc có hành vi cản trở thực hiện Luật
NVQS theo đúng pháp luật.
Trực tiếp chỉ đạo thành viên Hội đồng NVQS huyện thực hiện tốt các bước
tuyển quân năm 2022 tại cụm 2 gồm các xã, thị trấn: Việt Xuân, Cao Đại, Thượng
Trưng, TT Vĩnh Tường, Phú Đa.
4. Ông: Nguyễn Đặng Toàn- Trưởng Công an huyện, Phó Chủ tịch
HĐNVQS huyện
Phối hợp với Ban CHQS bảo đảm an ninh trật tự trong quá trình tuyển quân.
Chỉ đạo nắm tình hình và củng cố hồ sơ xử lý theo quy định của pháp luật các
trường hợp chống, trốn Luật NVQS. Chỉ đạo Công an các xã, thị trấn rà soát, xác
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minh hồ sơ chặt chẽ, tuyệt đối không để những trường hợp không đủ tiêu chuẩn
chính trị nhập ngũ.
Trực tiếp chỉ đạo cụm 3 gồm các xã, thị trấn: Tam Phúc, Vĩnh Ninh, Vĩnh
Thịnh, Lý Nhân thực hiện tốt các bước tuyển quân năm 2022.
5. Ông: Văn Đăng Hà- Chủ tịch UBMTTQ huyện- Thành viên
Chỉ đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các xã, thị trấn thực hiện thực hiện tốt
việc giám sát quy chế dân chủ trong tuyển quân, phối hợp với cấp ủy, chính quyền
các xã, thị trấn thực hiện tốt nhiệm vụ tuyển quân được giao.
Trực tiếp chỉ đạo thành viên Hội đồng NVQS huyện thực hiện tốt các bước
tuyển quân năm 2022 tại cụm 4 gồm các xã: TT Thổ Tang, xã Vĩnh Sơn, Nghĩa
Hưng, Bình Dương.
6. Ông: Nguyễn Quang Tuấn- Trưởng Ban Tuyên giáo- Dân vận Huyện
ủy- Thành viên
Xây dựng bài tuyên truyền về công tác tuyển quân, làm cơ sở để thực hiện
tuyên truyền thống nhất trong toàn huyện.
Trực tiếp chỉ đạo thành viên Hội đồng NVQS huyện thực hiện tốt các
bước tuyển quân năm 2022 tại cụm 5 gồm các xã Yên Lập, Kim Xá, Đại Đồng,
Chấn Hưng.
7. Ông: Bùi Quang Đạo- Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy- Thành viên
Trực tiếp chỉ đạo thành viên Hội đồng NVQS huyện thực hiện tốt các bước
tuyển quân năm 2022 tại cụm 6 gồm các xã, thị trấn: TT Tứ Trưng, Vân Xuân, Vũ
Di, Tuân Chính.
8. Ông: Nguyễn Phương Nam- Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy- Thành viên
Trực tiếp chỉ đạo thành viên Hội đồng NVQS huyện thực hiện tốt các bước
tuyển quân năm 2022 tại cụm 7 gồm các xã, thị trấn: An Tường, Tân Phú, Yên
Bình, Ngũ Kiên.
Xử lý kịp thời các trường hợp Đảng viên vi phạm Luật NVQS.
9. Ông: Lê Hồng Hải-Chánh VP HĐND&UBND huyện- Thành viên
Chỉ đạo Văn phòng HĐND&UBND huyện bảo đảm công văn tài liệu, phục
vụ các hoạt động theo kế hoạch của Hội đồng NVQS huyện.
10. Ông: Lê Văn Minh- Trưởng phòng Tư pháp huyện- Thành viên
Phối hợp với Công an huyện, Viện kiểm sát nhân dân huyện, Tòa án nhân
dân huyện và Ban CHQS huyện hướng dẫn, kiểm tra, giám sát các xã, thị trấn
củng cố hồ sơ xử ký các trường hợp chống trốn và hành vi cản trở việc thi hành
Luật NVQS. Hướng dẫn các xã, thị trấn lập hồ sơ theo đúng trình tự quy định
của pháp luật.
Thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về Luật
NVQS, chỉ đạo các xã, thị trấn thực hiện tốt công tác này.
Trực tiếp chỉ đạo xã Chấn Hưng, Bình Dương thực hiện tốt các bước tuyển
quân năm 2022.
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11. Ông: Phan Văn Sinh- Trưởng phòng Tài chính&Kế hoạch- Thành viên
Tham mưu đề xuất với UBND huyện nguồn kinh phí cho nhiệm vụ tuyển
chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2022.
Trực tiếp chỉ đạo xã Thổ Tang, Vĩnh Sơn thực hiện tốt các bước tuyển quân
năm 2022.
12. Ông: Nguyễn Minh Tuyến- Trưởng phòng LĐ-TB&XH- Thành viên
Chỉ đạo các xã, thị trấn làm tốt chính sách hậu phương quân đội, chuẩn bị
nội dung, vật chất cho buổi lễ dâng hương đền liệt sĩ và viếng nghĩa trang liệt sĩ
trước ngày giao quân.
Trực tiếp chỉ đạo xã Yên Lập, Kim Xá thực hiện tốt các bước tuyển quân
năm 2022.
13. Ông: Phí Văn Liệu- Trưởng phòng VH&TT- Thành viên
Chỉ đạo cơ quan phối hợp với ban Tuyên giáo Huyện ủy, Phòng Tư pháp,
Đài truyền thanh huyện tổ chức tuyên truyền về công tác tuyển quân, phối hợp với
Trung tâm VH-TT-TT huyện xây dựng kế hoạch tổ chức tuyên truyền Luật NVQS
trên các hệ thống thông tin như: băng zôn, khẩu hiệu, Pa nô, áp pích….
Phối hợp với phòng Lao động- Thương binh và xã hội chuẩn bị nội dung,
vật chất cho buổi lễ dâng hương tại đền liệt sỹ và viếng nghĩa trang liệt sỹ trước
ngày giao quân.
Trực tiếp chỉ đạo TT Tứ Trưng, Vũ Di thực hiện tốt các bước tuyển quân
năm 2022.
14. Ông: Nguyễn Việt Hùng- Chủ tịch Hội CCB huyện- Thành Viên
Chỉ đạo Hội cựu chiến binh các xã, thị trấn tuyên truyền giáo dục cho thanh
niên về truyền thống cách mạng, quê hương anh hùng.
Trực tiếp chỉ đạo xã Tân Phú, An Tường thực hiện các bước tuyển quân
năm 2022.
15. Ông: Phan Quốc Hào- Trưởng phòng GD&ĐT- Thành viên
Chỉ đạo Ban giám hiệu các trường THCS rà soát, xác nhận về trình độ học
vấn khai trong hồ sơ của tân binh. Ban Giám hiệu các trường THCS Chịu trách
nhiệm về trình độ văn hóa THCS khai trong hồ sơ của tân binh trước Trưởng
phòng Giáo dục Đào tạo và Hội đồng NVQS huyện.
Trực tiếp chỉ đạo Vân Xuân, xã Đại Đồng thực hiện tốt các bước tuyển quân
năm 2022.
16. Bà: Nguyễn Thị Như Hoa- Chủ tịch HLH Phụ nữ huyện- Thành viên
Chỉ đạo Hội phụ nữ các xã, thị trấn làm tốt công tác tuyên truyền, vận động
các gia đình có con em trong độ tuổi nhập ngũ chấp hành tốt Luật NVQS. Tổ chức
các hoạt động thăm hỏi, động viên thanh niên lên đường nhập ngũ; chuẩn bị ý kiến
phát biểu của đoàn trong lễ giao nhận quân.
Trực tiếp chỉ đạo xã Việt Xuân, Cao Đại thực hiện tốt các bước tuyển quân
năm 2022.
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17. Bà: Nguyễn Thị Mỹ Hạnh- Chủ tịch Hội Nông dân huyện- Thành viên
Chỉ đạo Hội Nông dân các xã, thị trấn, nắm chắc kế hoạch, thời gian các
bước tuyển quân, tuyên truyền động viên các hội viên, gia đình có con em thanh
niên trong diện nguồn sẵn sàng nhập ngũ, thực hiện tốt Luật NVQS.
Trực tiếp chỉ đạo xã Tam Phúc, Vĩnh Thịnh thực hiện tốt các bước tuyển
quân năm 2022.
18. Chủ tịch LĐLĐ huyện- Thành viên
Nắm chắc kế hoạch thời gian các bước tuyển quân. Chỉ đạo các cơ quan có
cán bộ, công nhân viên chức trong diện gọi nhập ngũ, thực hiện tốt chỉ tiêu tuyển
quân được giao, tuyên truyền vận động cán bộ công nhân viên chức, đoàn viên
công đoàn hăng hái tự giác thực hiện Luật NVQS.
Trực tiếp chỉ đạo các xã Thượng Trưng, Lý Nhân thực hiện tốt các bước
tuyển quân năm 2022.
19. Ông: Đặng Văn Linh- Bí thư Huyện đoàn- Thành viên
Chỉ đạo Ban chấp hành Đoàn thanh niên các xã, thị trấn phát động phong
trào thi đua thanh niên viết đơn tình nguyện nhập ngũ bảo vệ tổ quốc phát huy
truyền thống quê hương Vĩnh Tường, tổ chức giao lưu văn hóa, văn nghệ trước
ngày giao quân để động viên thanh niên lên đường nhập ngũ, bảo đảm đủ các thủ
tục giấy tờ sinh hoạt đoàn, kết nạp đoàn viên mới.
Trực tiếp chỉ đạo xã Nghĩa Hưng, TT Vĩnh Tường thực hiện tốt các bước
tuyển quân năm 2022.
20. Ông: Nguyễn Hồng Cầu- Giám đốc Trung tâm VH-TT-TT- Thành viên
Chỉ đạo Trung tâm VH-TT-TT huyện và phối hợp với các xã, thị trấn làm
tốt công tác phát thanh tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng, nhà nước,
Luật NVQS… liên quan đến công tác tuyển quân. Phối hợp với Phòng Văn hóaThể thao huyện xây dựng kế hoạch tổ chức tuyên truyền Luật NVQS trên các hệ
thống thông tin như: băng zôn, khẩu hiệu, Pa nô, áp pích…Trang trí khánh tiết, kỳ
đài cho buổi lễ phát lệnh và lễ giao nhận quân.
Trực tiếp chỉ đạo xã Yên Bình, Tân Tiến thực hiện tốt các bước tuyển quân
năm 2022.
21. Ông: Nguyễn Trường Sơn- Chánh án Tòa án ND huyện- Thành viên
Phối hợp với Phòng Tư pháp huyện, Viện kiểm sát nhân dân huyện, Công
an huyện, Ban CHQS huyện hướng dẫn, chỉ đạo, giám sát các xã, thị trấn xử lý
những trường hợp chống, trốn hoặc có hành vi cản trở thực hiện Luật NVQS.
Trực tiếp chỉ đạo xã Phú Đa, Ngũ Kiên thực hiện tốt các bước tuyển quân
năm 2022.
22. Ông: Nguyễn Thành Đăng- Viện trưởng VKSND huyện- Thành viên
Phối hợp với Phòng Tư pháp huyện, Công an huyện, Ban CHQS huyện, Tòa
án nhân dân huyện hướng dẫn, chỉ đạo, giám sát các xã, thị trấn lập hồ sơ xử lý
các trường hợp chống, trốn hoặc có hành vi cản trở thực hiện Luật NVQS.
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Trực tiếp chỉ đạo xã Vĩnh Ninh, Tuân Chính thực hiện tốt các bước tuyển
quân năm 2022.
23. Ông: Đặng Hữu Tuấn- Chính trị viên Ban CHQS huyện- Thành viên
Chỉ đạo cơ quan quân sự huyện chủ động tham mưu, xây dựng kế hoạch các
bước tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ, nắm chắc số lượng, chất lượng nguồn
sẵn sàng nhập ngũ của các xã, thị trấn, theo dõi khám sức khỏe, lập hồ sơ, hiệp
đồng với các đơn vị nhận quân, thâm nhập chốt quân số bảo đảm đủ chỉ tiêu. Tổ
chức lễ giao nhận quân trang trọng, an toàn, tiết kiệm.
Trực tiếp chỉ đạo xã Lũng Hòa thực hiện tốt các bước tuyển quân năm 2022.
24. Ông: Trương Bá Biên- Giám đốc Trung tâm Y tế huyện- Thành viên
Chỉ đạo trạm y tế các xã, thị trấn phối hợp với Ban CHQS các xã, thị trấn
thực hiện tốt việc khám sơ tuyển. Xây dựng kế hoạch khám vòng huyện, thành lập
đoàn khám.
Cùng Hội đồng khám sức NVQS huyện chỉ đạo đoàn khám tổ chức khám sức
khỏe (2 trong 1) cho công dân trong diện tuyển NVQS đúng quy định. Chịu trách
nhiệm trước Hội đồng NVQS huyện về kết quả và chất lượng khám tuyển quân.
Trực tiếp chỉ đạo xã Bồ Sao thực hiện tốt các bước tuyển quân năm 2022.
Căn cứ nhiệm vụ được phân công các ông, bà thành viên Hội đồng NVQS
huyện thực hiện nghiêm túc nhiệm vụ được giao. Giao Ban CHQS huyện theo dõi,
đôn đốc và tổng hợp kết quả công tác tuyển quân năm 2022 báo cáo theo quy định./.
Nơi nhận:
- TT Huyện ủy;
- Chủ tịch và các PCT UBND huyện;
- MTTQ huyện;
- Thành viên HĐNVQS huyện;
- Lưu VT, QSH. H35.
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