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QUYẾT ĐỊNH
Về việc kiện toàn Hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện

UỶ BAN NHÂN HUYỆN TỨ KỲ
Căn cứ Luật tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức 
chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Nghĩa vụ quân sự ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Nghị định số 13/2016/NĐ-CP ngày 19 tháng 02 năm 2016 của 

Chính phủ Quy định trình tự, thủ tục đăng ký và chế độ, chính sách của công 
dân trong thời gian đăng ký, khám, kiểm tra sức khoẻ Nghĩa vụ quân sự;

Căn cứ Thông tư số 140/2015/TT-BQP ngày 16 tháng 12 năm 2015 của Bộ 
trưởng Bộ Quốc phòng Quy định tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ;

Xét đề nghị của Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự huyện tại tờ trình số   
935/TTr-BCH ngày 06 tháng 10 năm 2022.

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Kiện toàn Hội đồng nghĩa vụ quân sự (NVQS) huyện Tứ Kỳ gồm 

các ông bà có tên sau đây:
1. Bà Vũ Thị Hà - Chủ tịch UBND huyện - Chủ tịch Hội đồng NVQS huyện;
2. Ông Nguyễn Đức Trường - Chỉ huy trưởng Ban CHQS huyện - Phó chủ 

tịch Thường trực Hội đồng NVQS huyện;
3. Ông Lê Minh Hoàn - Trưởng công an huyện - Phó chủ tịch Hội đồng 

NVQS huyện.
* Các uỷ viên gồm:
1. Chủ tịch Uỷ ban MTTQ huyện; 
2. Chủ tịch Liên đoàn lao động huyện;
3. Bí thư Huyện Đoàn;
4. Chủ tịch Hội phụ nữ huyện;
5. Chủ tịch Hội nông dân huyện;
6. Chủ tịch Hội Cựu chiến binh huyện;
7. Trưởng phòng Tư pháp huyện;
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8. Trưởng phòng Tài chính-Kế hoạch huyện;
9. Giám đốc Trung tâm Y tế huyện;
10. Trưởng phòng Y tế huyện;
11. Trưởng phòng Giáo dục & Đào tạo huyện;
12. Chánh văn phòng HĐND & UBND huyện;
13. Trưởng phòng Nội vụ huyện;
14. Trưởng phòng LĐTB & XH huyện;
15. Trưởng phòng Kinh tế & Hạ tầng huyện;
16. Trường phòng Nông nghiệp & PTNT huyện;
17. Trưởng Đài phát thanh huyện;
18. Trưởng phòng Văn hoá & Thông tin huyện;
19. Giám đốc Trung tâm VHTT huyện;
20. Phó chỉ huy trưởng Ban CHQS huyện;
21. Phó trưởng Công an huyện phụ trách xây dựng lực lượng.
* Mời lãnh đạo các cơ quan sau tham gia làm Uỷ viên:
1. Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân huyện;
2. Chánh án Toà án nhân dân huyện.
Điều 2. Hội đồng NVQS huyện có nhiệm vụ:
1. Tham mưu cho UBND huyện thực hiện nhiệm vụ tuyển chọn, gọi công 

dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân; chỉ đạo UBND 
cấp xã tổ chức thực hiện đúng quy định pháp luật về NVQS và hướng dẫn hoạt 
động của hội đồng NVQS các xã.

2. Báo cáo UBND huyện quyết định công dân được gọi nhập ngũ, tạm hoãn 
gọi nhập ngũ, miễn thực hiện nghĩa vụ quân sự và thực hiện nghĩa vụ tham gia 
Công an nhân dân.

3. Tổ chức bàn giao công dân được gọi nhập ngũ, thực hiện nghĩa vụ tham 
gia Công an nhân dân cho các đơn vị Quân đội, Công an; tổ chức tiếp nhận Hạ 
sỹ quan, Binh sỹ xuất ngũ.

4. Kiểm tra, hướng dẫn cơ quan, tổ chức liên quan trong việc thực hiện 
chính sách hậu phương quân đội và quản lý công dân trong diện thực hiện 
NVQS ở địa phương.

5. Giúp chủ tịch UBND huyện xem xét, giải quyết khiếu nại, tố cáo trong thực 
hiện pháp luật về NVQS.

Điều 3. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành và thay thế các quyết 
định thành lập, kiện toàn Hội đồng NVQS huyện . 
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Chánh Văn phòng HĐND-UBND huyện; Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy 
Quân sự huyện; Thủ trưởng cơ quan, đơn vị, ban, ngành có liên quan; Chủ tịch 
Uỷ ban nhân dân các xã, thị trấn và các ông, bà có tên tại Điều 1 căn cứ Quyết 
định thi hành./.

Nơi nhận:
- Thường trực Huyện uỷ;
- Thường trực HĐND huyện;
- Như  điều 1;
- UBND các xã, thị trấn;
- Lưu: VT, HĐ.

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

Vũ Thị Hà
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