UY BAN NHAN DAN
HUYN MINH LONG
S6: 34 /KH-UBND

CONG IIOA xA IIQI CHU NGHIA VIT NAM
Dc 1p - Tii' do - Htnh phuic
Minh Long, ngày 08 tháng 3 nàin 2019

ICE HOCH
Bang k5 nghia vt quail s11' tui 17; phüc tra nam cong dan trong
d tuôi nhp ngfl; rà soát, bô sung quân nhân dç bj, phu'o'ng tin
k5 thut và nfl' có chuyên mon k5 thut can cho Quân di nám 2019
I. MUC Df cii, yEu CAU
1. Muc dIch
Nhm tQLp trung lãnh do, chi dto các xã t chic thirc hin nghiêm Lut
NVQS, pháp 1nh DBDV, nàm chàc th1xc lirc nguôn cong dan dàng k tuôi
17, phüc tra 11am cOng dan trong d tuôi nhp ngfl, rà soát bô sung quân nhân
di.r b, phuo'ng tin k thut và nt có chuyên mOn k thut can cho Quân di
nàrn 2019. & CC co' so', dja phuo'ng gop phân hoàn thânh chI tiêu nhim vii
dng viên, tuyên quân hang nàrn Cüa huyn.
2. Yêu câu
- To ch(ic tot cong tác tuyên truyn Lut NVQS, pháp 1nh DBDV sâu
rng trong nhân dan.
- To chirc dàng k, phtic tra chat ch, ti ml, ci th &1ng quy djnh, bào
darn so lugng, chat lu'gng.
II. NOT DUNG
1. Bang k5' NVQS tui 17
COng dan narn d:ü 17 tui (sinh nàm 2002).
2. Phñc tra narn cong dan trong d tuôi nhp ngfl
fäng k b sung cong dan trong d tui nh.p ngfl.
3. Rà soát, bi sung quãn nhan dtr bj, phuo'ng tin k5 thut và nfl' có
chuyên mon k5 t1iut can cho Quãn dii
- Quân nhân dr b hang 1.
- Quan nhân dci' b hing 2.
- NÜ chuyên mOn k thut cn cho Quân di tui tir 18 dn 40).
- Dàng k b sung phuo'ng tin k thuat theo dung hu'&ng dn ci1a trên.
III. THO'I GIAN - PTA DIEM
1. ThOi gian
- C.p x: Tr ngày 20/3/2019 dn ht ngày 29/3/2019.
- C.p huyn: Tr ngày 09/4/20 19 dn ht ngày 19/4/2 0 19
(Co ljch ci th kern theo)
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2. Dja dim: Ti UBND các x và các co quan do'n vj.
IV. NHIM VJ CAC CO' QUAN, DON V CO LIEN QUAN
1. Ban CHIQS Iiuyn:
- Phi hçip các co' quan, do'n vj có lien quan phân cong can b t chic
phüc ti-a, dàng k dung ke hoch.
- Chun bj Lnh gi dàng k tui 17, phiu d:ang k, các mu biu,
danh sách và flch to chrc däng k cho các dja phuo'ng.
- Phân cong can b huó'ng dn, theo dôi các xã th chác dng k, phüc
ti-a, rà soát, ho sung theo kê hoch; tr1rc tiêp nhn và cap phiêu dàng k tuOi
17 cho thanh niên dàng k.
- Tng hcip báo cáo theo dung quy djnh.
2. Cong an huyn:
Chi do Cong an các xã phi hçip vói Ban CHQS các xã rà soát nrn
chàc sO cong dan thuc din dàng k NVQS, QNDB, N chuyên mon k
thut can cho Quân di và phu'o'ng tin k thut ti-en da bàn huyn.
3. Dài truyn thanh phát Iti truyên hlnh huyn:
- T chüc thirc hin t& cong tác tuyên truyn nâng cao nhn thic
trong Nhân dan ye Lut Nghia vii quân si nàm 2015; pháp lnh DBDV và
cacvànbãncóliênquan.
- Phân cong phóng viên ghi hInh, dua tin tuyên truyn.
4. Tru'ô'ng THPT và TTGD thu'ô'ng xuyên huyn:
B ti-I sp xp thà'i gian cho nam cong dan sinh närn 2002 v dja
phu'o'ng däng k nghia vii quail sir tuôi 17 theo ljch cüa ti1ng xL
5. UBND các xã:
- Quán trit, trin khai th1ic hin nghiêrn tüc K ho?.ch cüa UBND
huyn và huó'ng dan cüa Ban CHQS huyn ye các ni dung có lien quan.
- Chi do thrc hin t& cong tác tuyên truyn, phéi hgp vi các ban
ngành, doàn the, y tê dê triên khai tO chic thirc hin.
- Nhn lnh gi dàng k2 tui 17, phát trirc tip dn cong dan truó'c
ngày däng k ti' 10 ngày ti-ti len và thu'ng xuyên don dôc de thanh niên
däng k darn bào quân sO, dñng danh sách dã thông báo.
- To chü'c rà soát, phñc ti-a t.i c sO' nrn chc s 1ung cOng dan tui
nh.p ngti, ket hgp däng k bO sung QNDB, PTKT Va nàm chàc các l do
tieu chuân, chuân bj so' tuyên thçrc hin nhirn v1i tuyên quân nàm 2020.
- Tng hgp kk qua báo cáo theo niu quy djnh và báo cáo danh sách
narn cong dan tuOi 17 ye co' quan quân sir huyn ngày 28/3/2019.
VI. CONG TAC BAO DAM
* Ban CI-IQS xä ph& hç'p Cong an x can cu k hoch chu.n b gm:
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1. Danh sách thanh niên tui 17 và danh sách cong dan nhp ngfl nãrn
2019
2. Danh sách QNDB hang 1 và hang 2.
3. Danh sách phu'o'ng tin k5 thut nn kinh th quc dan.
4. Danh sách ni có chuyên mon k5 thut cn cho Quân di.
Nhân du,o'c khoach, yêu c.0 Ban CHQS huyn, UBND 5 x, các Ban,
ngânh có lien quan to chic quán trit Va thirc hin nghiêm tüc .1.
P.Jo'i n/ian:
- Ban QL/PTM (B/c);
- TT: I-[U, HDND 1iuyn (B/c);
- CT, PCT UBND 1iuyn (Chi dao);
- Ban CHQS huyên;
- Cong an huyn;
- TrisOng THPT, TTGDTX;
- PhOng V tê, NV; TTYT liuyn;
- Ngan hang chInh sách X[ hi huyn;
- UBND, Ban CHQS, Cong an 5 xã;
- VP: CPVP;
- Can bô phu trách dja bàn x;
- Luu VT, T45.

CI1ILJ TJCH

Vô Dlnh Tin
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CONG HOA XA HQI CHU NGHIA VIT NAM
Lap- Tir do- Hanh Phñc
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LICH
NVQS tuôi 17, phñc tra, dàng k QNDB, phuong tiên k thuât,
Nü' có chuyên mon k5 thut can cho quân di nàm 2019
Ngày, tháng, nàm

Ni dung cong vic

Don vj

Thành phân

Dàng k tui 17, tui 18-25, tui 25 dn ht 27 Co
trinh (1 Cao dng, f)ai h9c, phüc Ira, dãng
chuyên mon
QNDB, phu'ang tin k thut, Nit
thut cn cho qun di nárn 2019.

Xã Long Mon

CQQS huyn
Ban CHQS xã;
Cong an xã

Ngày 09/4/20 19

Ngày 10/4/2019

nt

Xã Thanh An

nt

Ngày 11/4/2019

nt

Xã Long Hip

nt

Ngày 12/4/20 19

Ut

Xã Long Mai

nt

Ngày 15/4/2019

nt

Xã Long Smi

nt

Trithng THPT,
TTGDTX

CQQS huyn
Tmg THPT
TTGDTX

nt

TTYT
PhOngY t

nt

Phông Ni vçi

CQQS huyn
TTYT
Phông y
CQQS huyn

co

Ngày 16/4/2019
- Sang Trithng
PTPT
- ChMu TTGDTX
Ngày 17/4/2019
-Sang TTYT
- Chiu PhOng
Ngày 18/4/2019
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Ch6t tui 18 dn 25 (25 dn ht 27 tui, Cao ding,
Dai hQc) phirang tin k thut, Nit có chuyên mon k
thut cn cho quan di nãrn 2019.

Dja diem

UBND
Long Mon
xa

UBNDxã
Thanh An
UBND xã
Long Hip
UBND
Long Mai
UBND xã
Long Scm
xa

Trirèng
TTGDTX
TTYT
PhOng Y t

- Sang Phông Ni
- Chiu NHCSXH
Ngày 19/04/2019

Tng hcip báo cáo

NHCSXH

Phông Ni vii
NHCSXH

Phông Ni vi
NHCSXH

CQQS huyn

CQQS huyn

CQQS huyn

Ghi chui: Trong qua trinh Irin khai th?c hin nu có thay di thai gian Cc quan quail sir huyn s thông báo
kjp th?i cho các ca quan do'n vj lien quail.

