
UBND XÃ TIÊN ĐỘNG
HỘI ĐỒNG NGHĨA VỤ

          QUÂN SỰ XÃ  

Số:    /TB-HĐNVQS

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
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             Tiên Động,  ngày       tháng 10  năm 2022

THÔNG BÁO
Phân công nhiệm vụ các thành viên 

Hội đồng nghĩa vụ quân sự xã

  Căn cứ Kế hoạch số 179/KH-UBND ngày 05 tháng 10 năm 2022 của Ủy 
ban nhân dân Huyện Tứ Kỳ về việc tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2023; 

Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ của các ban, ngành đoàn thể, cán bộ, 
công chức xã, Hội đồng nghĩa vụ quân sự phân công nhiệm vụ cho các thành 
viên cụ thể như sau:

I. CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG
Đ/c Nguyễn Văn Liệu - Chủ tịch UBND - Chủ tịch HĐNVQS xã: Chịu 

trách nhiệm trước Ban chấp hành Đảng bộ, thường trực Huyện ủy, Chủ tịch 
UBND huyện - Chủ tịch Hội đồng NVQS huyện về kết quả công tác tuyển chọn 
và gọi công dân nhập ngũ của toàn xã, trực tiếp chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra công 
tác tuyển trọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2023.  

II. PHÓ CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG 

   1. Đ/c Lâm Văn Thành - Chỉ huy trưởng QS xã Phó chủ tịch thường trực 
HĐNVQS xã: Có nhiệm vụ tham mưu cho Hội đồng NVQS xã xây dựng Chỉ thị, 
Nghị quyết, các Kế hoạch, trực tiếp triển khai thực hiện công tác tuyển chọn và gọi 
công dân nhập ngũ, tổng hợp báo cáo kết quả tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ 
năm 2023 với Đảng bộ, Chủ tịch Hội đồng NVQS xã, thực hiện các nhiệm vụ khi 
Chủ tịch Hội đồng NVQS phân công. Trực tiếp chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra các 
thôn chịu trách nhiệm trước Đảng bộ, UBND, Hội đồng NVQS xã về công tác 
tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ của toàn xã.

2. Đ/c Nguyễn Văn Khoa - Trưởng Công an - Phó chủ tịch HĐNVQS xã: 
phối hợp với Ban CHQS xã quản lý chặt chẽ nam công dân trong độ tuổi nhập ngũ, 
đôn đốc công dân tham gia sơ tuyển, khám tuyển, phát lệnh gọi nhập ngũ, xác minh và 
xét duyệt tiêu chuẩn chính trị cho công dân nhập ngũ theo đúng quy định tại Thông tư 
liên tịch số 50/2016TTLT-BQP-BCA ngày 15 tháng 4 năm 2016 của Bộ Quốc phòng-
Bộ Công an. Chịu trách nhiệm trước Hội đồng NVQS xã về tiêu chuẩn chính trị công 
dân nhập ngũ năm 2023; đồng thời cùng với Ban CHQS xã, Tư pháp và các ban, 
ngành, liên quan tham mưu cho Đảng bộ, UBND, HĐNVQS xã lập biên bản xử lý 
nghiêm các tổ chức, cá nhân có hành vi trốn tránh, chống đối, cản trở việc thực hiện 
Luật NVQS theo quy định tại Nghị định số 120/2013/NĐ-CP và Nghị định số 
37/2022/NĐ-CP hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự theo Điều 332; Điều 334; Điều 
335 Bộ luật Tố tụng hình sự để kịp thời răn đe, giáo dục công dân trong việc chấp 
hành Luật NVQS. Thực hiện các nhiệm vụ khi Chủ tịch Hội đồng NVQS phân 
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công, trực tiếp chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra đôn đốc các thôn về công tác tuyển 
chọn, gọi công dân nhập ngũ.

III. CÁC ỦY VIÊN HỘI ĐỒNG

1. Đ/c Hoàng Văn Diện - Chủ tịch Uỷ ban MTTQ - Uỷ viên Hội đồng nghĩa vụ 
quân sự: Có trách nhiệm hiệp thương với các tổ chức liên minh chính trị, các thành 
viên để tuyên truyền vận động các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là nam công dân trong 
độ tuổi thực hiện Luật NVQS, đồng thời thực hiện tốt vai trò giám sát các tổ chức, cá 
nhân trong việc thực hiện nhiệm vụ, thực hiện các nhiệm vụ khi Chủ tịch Hội đồng 
NVQS phân công. Trực tiếp chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra và chịu trách nhiệm 
trước Đảng bộ, UBND, Hội đồng NVQS về công tác tuyển chọn và gọi công 
dân nhập ngũ thôn Đồng Tâm.

2. Đ/c Đinh Văn Trọng - Bí thư Đoàn thanh niên cộng sản HCM - Uỷ viên 
Hội đồng nghĩa vụ quân sự: Có trách nhiệm phối hợp với Ban CHQS, Hội CCB, Hội 
Phụ nữ, Hội nông dân làm tốt việc tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân, đoàn 
viên thanh niên thực hiện Luật NVQS. Chỉ đạo các chi đoàn làm tốt công tác tuyên 
truyền, vận động đoàn viên thanh niên lên đường làm nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, bảo 
đảm đầy đủ thủ tục chuyển sinh hoạt đoàn viên cho các thanh niên nhập ngũ, tham 
mưu cho Đảng ủy xã tổ chức kết nạp đoàn viên ưu tú vào Đảng, chủ trì buổi giao lưu, 
gặp mặt, tặng quà, viếng nghĩa trang liệt sỹ trước ngày giao quân. Trực tiếp chỉ đạo, 
đôn đốc, kiểm tra và  chịu trách nhiệm trước Đảng bộ, UBND, Hội đồng NVQS 
xã về công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ thôn Quan Lộc.

3. Đ/c Đào Thị Liên - Chủ tịch Hội phụ nữ - Uỷ viên Hội đồng nghĩa vụ quân 
sự: Có trách nhiệm phối hợp với Ban CHQS, Hội CCB, Đoàn thanh niên, Hội nông 
dân làm tốt việc tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân, các hội viên, đoàn viên 
thanh niên thực hiện Luật NVQS, tham gia giao lưu, gặp mặt thanh niên lên đường 
nhập ngũ. Chỉ đạo các chi hội, hội viên làm tốt công tác tuyên truyền, vận động đoàn 
viên thanh niên lên đường làm nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc. Trực tiếp chỉ đạo, đôn đốc, 
kiểm tra và chịu trách nhiệm trước Đảng bộ, UBND, Hội đồng NVQS về công 
tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ thôn Đoàn Khê. 

4. Đ/c Vũ Đình Lên - Chủ tịch Hội CCB - Uỷ viên Hội đồng nghĩa vụ quân 
sự: Có trách nhiệm phối hợp với Ban CHQS, Hội phụ nữ, Đoàn thanh niên, Hội nông 
dân làm tốt việc tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân, các chi hội, hội  viên có 
con em thực hiện Luật NVQS, tham gia giao lưu, gặp mặt thanh niên lên đường nhập 
ngũ. Chỉ đạo các chi hội, hội viên làm tốt công tác tuyên truyền, vận động thanh niên 
lên đường làm nhiệm vụ bảo vệ tổ quốc. Phối hợp cùng với đ/c Diện chỉ đạo, đôn 
đốc, kiểm tra và chịu trách nhiệm trước Đảng bộ, UBND, Hội đồng NVQS về 
công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ thôn Đồng Tâm

5. Đ/c Nguyễn Thị Biên Thùy - Trạm Trưởng trạm y tế - Uỷ viên Hội đồng 
nghĩa vụ quân sự: Làm tốt công tác chuẩn bị vật tư y tế, trang thiết bị, phòng khám 
thực hiện nghiêm Kế hoạch tập huấn của Trung tâm y tế, dự trù kinh phí cho tổ khám 
báo cáo Chủ tịch Hội đồng NVQS xã, tổ chức sơ tuyển sức khoẻ NVQS chặt chẽ, 
phân loại sức khỏe theo đúng Thông tư số 16/TT liên Bộ Y tế - Bộ Quốc phòng, đảm 
bảo an toàn tuyệt đối trong công tác phòng chống dịch COVID-19. Chịu trách nhiệm 
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trước Đảng bộ, UBND, Hội đồng NVQS về phân loại sức khỏe đối với công dân 
nhập ngũ.

6. Đ/c Phạm Thị Ngọc Ly và đ/c Lâm Văn Khanh - Công chức Tư pháp, Hộ 
tịch - Uỷ viên Hội đồng nghĩa vụ quân sự: Có trách nhiệm phối hợp với Ban 
CHQS quân sự, Công an xã làm tốt công tác quản lý công dân, tuyên truyền vận 
động nhân dân thực hiện Luật NVQS. Thống nhất mẫu biểu, thẩm định hồ sơ 
các tổ chức, cá nhân có hành vi chống đối, chốn tránh cản trở thực hiện NVQS, 
báo cáo phòng Tư pháp huyện thẩm định trình Chủ tịch UBND huyện ký quyết 
định xử lý vi phạm hành chính. Chịu trách nhiệm trước Đảng bộ, UBND, Hội 
đồng NVQS về mẫu biểu, thẩm định hồ sơ các tổ chức, cá nhân có hành vi 
chống đối, chốn tránh cản trở thực hiện Luật NVQS, phối hợp cùng với Ban 
CHQS xã ghi điền phiếu khi công dân đến khám sơ tuyển NVQS.

7. Đ/c Trần Văn Hiển - Công chức Tài chính - Kế toán - Ủy viên Hội 
đồng nghĩa vụ quân sự: Phối hợp Ban CHQS xã đảm bảo tài chính, các chế độ chính 
sách theo quy định của pháp luật về nghĩa vụ quân sự trong công tác tuyển chọn và gọi 
công dân nhập ngũ. Phối hợp cùng với Ban CHQS xã ghi điền phiếu khi công dân 
đến khám sơ tuyển NVQS.

III. CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG
1. Đ/c Hoàng Thị Xoan - Chủ tịch Hội nông dân – Thành viên Hội đồng nghĩa 

vụ quân sự: Có trách nhiệm phối hợp với Ban CHQS, Mặt trận TQ, Đoàn thanh niên, 
Hội CCB, Hội phụ nữ làm tốt việc tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân, các 
chi hội, hội viên có con em thực hiện Luật NVQS, tham gia giao lưu, gặp mặt thanh 
niên lên đường nhập ngũ. Chỉ đạo các chi hội thôn tuyên truyền, vận động thanh niên 
lên đường làm nhiệm vụ bảo vệ tổ quốc. Trực tiếp chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra và 
chịu trách nhiệm trước Đảng ủy, UBND, Hội đồng NVQS về công tác tuyển 
chọn và gọi công dân nhập ngũ thôn Đồng Tâm. 

2. Đ/c Phạm Quang Vinh - Công chức VH-XH - Thành viên Hội đồng nghĩa 
vụ quân sự xã: Có trách nhiệm thực hiện công tác tuyên truyền về luật NVQS, cổ động 
cho nhiệm vụ tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ, tham gia đoàn công tác tuyên 
truyền vận động, phối hợp với Bna CHQS trang trí khánh tiết trong xuốt quá trình 
tuyển trọn, gọi công dân nhập ngũ. Trực tiếp chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra và chịu 
trách nhiệm trước Đảng ủy, UBND, Hội đồng NVQS về công tác tuyển chọn và 
gọi công dân nhập ngũ thôn Hòa Nhuệ. 

3. Đồng chí Nguyễn Thị Thùy - Phụ trách Đài truyền thanh - Thành viên Hội 
đồng nghĩa vụ quân sự xã: Có trách nhiệm tăng cường phát sóng, tuyên truyền về Luật 
NVQS, chính sách pháp luật của Nhà nước về lĩnh vực Quốc phòng, tham gia đoàn 
công tác tuyên truyền vận động. Phối hợp cùng với Ban CHQS xã ghi điền phiếu 
khi công dân đến khám sơ tuyển NVQS.

4. Đ/c Đồng Thị Luyến -  Văn phòng HĐND-UBND - Thành viên Hội đồng 
nghĩa vụ quân sự xã: Có trách nhiệm tổng hợp ghi chép biên bản các cuộc họp Hội 
đồng NVQS xã. Phối hợp với Ban CHQS huyện tham mưu cho HĐNVQS xã ban 
hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện trong quy trình tuyển chọn và 
gọi công dân nhập ngũ, tham gia đoàn công tác tuyên truyền vận động. Phối hợp 
cùng với Ban CHQS xã ghi điền phiếu khi công dân đến khám sơ tuyển NVQS.
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5. Đ/c Phạm Thái Sơn - Phó Trưởng Công an - Thành viên Hội đồng nghĩa vụ 
quân sự xã: Tham mưu cho Hội đồng NVQS xã có nhiều biện pháp quản lý công dân, 
cùng với các ban, ngành, đoàn thể đôn đốc công dân tham gia sơ tuyển, khám tuyển, 
phát lệnh gọi nhập ngũ, chỉ đạo lực lượng công an viên lập biên bản, xử lý các tổ chức, 
cá nhân có hành vi trốn tránh, chống đối, cản trở việc thực hiện Luật NVQS hoặc truy 
cứu trách nhiệm hình sự để kịp thời răn đe, giáo dục công dân trong việc chấp hành 
Luật NVQS. Thực hiện các nhiệm vụ khi Trưởng công an xã, chủ tịch Hội đồng 
NVQS xã phân công. 

6. Đ/c Nguyễn Minh Toàn - Hiệu trưởng trường THCS - Thành viên Hội đồng 
nghĩa vụ quân sự xã: Có trách nhiệm thực hiện nghiêm chương trình giáo dục Quốc 
phòng - An ninh cho các cháu học sinh, xác minh trình độ học vấn của công dân sẵn 
sàng nhập ngũ do Ban CHQS các xã, cung cấp. 

   7. Đ/c Phạm Thị Hồng Vân - Công chức Lao động thương binh – XH - 
Thành viên Hội đồng nghĩa vụ quân sự xã, phối hợp cùng đ/c Vinh tổ chức viết bài 
tuyên truyền, động viên thanh niên thực hiện nghiêm Luật NVQS, phối hợp với Ban 
CHQS ghi điền phiếu khi công dân đến khám sơ tuyển NVQS.

    8. Đ/c Nguyễn Minh Tuấn - Công chức Địa chính – Xây dựng - Thành 
viên Hội đồng nghĩa vụ quân sự xã, phối hợp với Ban CHQS và đ/c Vân ghi điền 
phiếu khi công dân đến khám sơ tuyển NVQS.  

  9. Các đồng chí Bí thư chi bộ - Trưởng thôn - Thôn Đội trưởng – Thành viên 
Hội đồng nghĩa vụ quân sự xã:  

 Có nhiều biện pháp quản lý công dân, làm tốt công tác tuyên truyền vận động 
cán bộ Đảng viên có con, em (thân nhân gia đình), quần chúng nhân dân trong thôn 
thực hiện nghiêm Luật NVQS. Lãnh đạo, chỉ đạo Chi đoàn, các chi hội, hội viên, động  
viên đoàn viên thanh niên thực hiện nghiêm Luật NVQS. Chịu trách nhiệm trước cấp 
ủy Chi bộ, Đảng bộ, UBND, Hội đồng NVQS xã về công tác tuyển chọn và gọi công 
dân nhập ngũ của thôn mình. 

Trên đây là nội dung phân công nhiệm vụ cho các đồng chí trong Hội đồng 
NVQS xã, đề nghị các đồng chí quán triệt sâu sắc, nêu cao tinh thần trách nhiệm chủ 
động bố trí, sắp xếp công việc để chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc thôn (khu dân cư) mình 
phụ trách. Trong quá trình tổ chức thực hiện nhiệm vụ có khó khăn, vướng mắc báo 
cáo kịp thời về Chủ tịch Hội đồng NVQS xã qua cơ quan thường trực (Ban chỉ huy 
quân sự xã) để kịp thời giải quyết ./.

 Nơi nhận:                                                                      
- BCH Đảng bộ, HĐND xã;                                                         
- Chủ tịch, Phó CT UBND xã;
- Các thành viên HĐNVQS xã;
- Các đồng chí trưởng thôn;
- Lưu VP. 

TM. HỘI ĐỒNG NVQS XÃ
CHỦ TỊCH

CHỦ TỊCH UBND XÃ
Nguyễn Văn Liệu
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