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THÔNG BÁO
Kết luận của Đ/c Nguyễn Văn Hạnh – Chủ tịch UBND thành phố tại cuộc họp
HĐNVQS thành phố rút kinh nghiệm công tác khám tuyển và giao chỉ tiêu gọi
khám bổ sung công dân sẵn sàng nhập ngũ năm 2021
Ngày 14/12/2020, đồng chí Nguyễn Văn Hạnh – Chủ tịch UBND thành phố Chủ tịch HĐNVQS thành phố chủ trì cuộc họp Hội đồng NVQS thành phố rút kinh
nghiệm công tác khám tuyển và giao chỉ tiêu gọi khám bổ sung công dân sẵn sàng nhập
ngũ năm 2021, Tham gia cuộc họp có các thành viên HĐNVQS thành phố (vắng một số
đ/c có lý do chính đáng) và cơ quan Thường trực HĐNVQS thành phố.
Sau khi Ban Chỉ huy quân sự thành phố (Cơ quan Thường trực Hội đồng Nghĩa
vụ quân sự thành phố) và Hội đồng khám sức khỏe tuyển quân thành phố báo cáo kết
quả công tác khám sức khỏe tuyển quân năm 2021 và thông báo Quyết định giao chỉ
tiêu tuyển quân năm 2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn cho thành phố Lạng Sơn;
Ý kiến thảo luận của thành viên tham gia dự họp; Đồng chí Nguỹen Văn Hạnh – Chủ trì
cuộc họp kết luận và chỉ đạo thực hiện một số nội dung như sau:
1. Yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, ban, ngành liên quan, Chủ tịch UBND
các phường, xã: Tiếp tục tổ chức thực hiện tốt các bước quy trình công tác tuyển chọn
gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia CAND năm 2021 đảm bảo chặt
chẽ, đúng quy định của pháp luật. Phấn đấu hoàn thành 100% chỉ tiêu giao quân theo
Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh, các thành viên HĐNVQS thành phố tiếp tục theo
dõi bám sát địa bàn nắm chắc thực lực công dân điều khám cấp thành phố đủ sức khỏe
và hoàn thiện hồ sơ theo quy định đảm bảo công tác gọi khám tuyển bổ sung đạt kết quả
cao. Tiến hành khám tuyển trong ngày 28/12/2020 tại Trung tâm ý tế thành phố;
Thường xuyên sâu sát cơ sở chỉ đạo, chủ động báo cáo Thường trực HĐNVQS thành
phố giải quyết kịp thời những khó khăn vướng mắc trong khám sức khỏe và hoàn thiện
hồ sơ xét duyệt tuyển chọn công dân nhập ngũ năm 2021.
2. Giao Ban CHQS thành phố (Thường trực HĐNVQS TP):
- Chủ trì hướng dẫn các phường, xã và các cơ quan tổ chức trên địa bàn thực hiện
nghiêm túc quy trình công tác tuyển quân theo Luật NVQS năm 2015 và các văn bản thi
hành, theo dõi kết quả phát lệnh gọi khám bổ sung, phối hợp với Văn phòng
HĐND&UBND thành phố, Trung tâm Y tế thành phố thực hiện tốt công tác khám
tuyển bổ sung đúng kế hoạch đảm bảo chất lượng.
- Chủ động, kiểm tra Hội đồng NVQS các phường, xã trong việc đôn đốc công
dân của đơn vị đến khám bổ sung đúng thời gian địa điểm theo kế hoạch của Hội đồng

khám sức khỏe tuyển quân thành phố; Phối hợp cùng Công an thành phố và UBND các
phường xã rà soát toàn bộ công dân trong độ tuổi NVQS theo Luật NVQS năm 2015 và
hoàn thiện hồ sơ số công dân khám khám bổ sung đảm bảo thời gian thực hiện trong
tháng 12 năm 2020.
- Tham mưu cho Hội đồng NVQS thành phố giải quyết kịp thời những vấn đề phát
sinh trong quá trình triển khai và tổ chức thực hiện theo đúng quy định của pháp luật.
3. Công an thành phố: Chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan rà soát thực
lực toàn bộ số nhân khẩu là công dân trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ theo quy định của
pháp luật, thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ chỉ đạo các đội nghiệp vụ và công an các
phường, xã rà soát quản lý chặt chẽ đồng thời xử lý kịp thời những trường hợp chống,
trốn và có biểu hiện sử dụng Ma túy và các tiền chất khác đảm bảo đúng quy định.
4. Trung tâm Y tế thành phố: Chủ trì việc tổ chức khám bổ sung chịu trách
nhiệm về kết quả khám và phân loại sức khỏe của công dân trước khi bàn giao cho đơn
vị nhận quân đảm bảo chặt chẽ đúng quy đinh.
5. Ủy ban nhân dân và Hội đồng NVQS các phường, xã:
- Tiếp tục chỉ đạo việc rà soát toàn bộ công dân trong độ tuổi NVQS theo Luật
tổng hợp báo cáo Hội đồng NVQS thành phố qua cơ quan thường trực qua Ban CHQS
thành phố để khám bổ sung (mỗi đơn vị phường xã bổ sung ít nhất 05 chỉ tiên, riêng
phường Tam Thanh và Xã Mai Pha bổ sung 10 chỉ tiêu khám bổ sung).
- Làm tốt việc quản lý công dân đủ súc khỏe từ loại 1 đến loại 3 của đơn vị hoàn
thiện hồ sơ chuẩn bị tốt các điều kiện cho giao lệnh gọi công dân nhập ngũ năm 2021
kịp thời báo cáo xử lý những vấn đề phát sinh.
Trên đây là nội dung kết luận của Đ/c Chủ tịch UBND thành phố tại cuộc họp
Hội đồng NVQS thành phố ngày 14/12/2020. yêu cầu thành viên Hội đồng NVQS
thành phố, Thủ trưởng các cơ quan đơn vị liên quan, UBND các phường, xã triển khai
thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- TT Thành uỷ;
- TT HĐND TP;
- CT, PCT UBND TP;
- Thành viên HĐNVQS TP;
- Ban CHQS Thành phố;
- Các cơ quan, đơn vị liên quan;
- UBND các phường, xã;
- C, PCVP, CVNC;
- Lưư: VT.
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