
ỦY BAN NHÂN DẬN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
HUYỆN PHỦ QUỎC Độc iập - Tự do - Hạnh phúc

Số: j|^^c^QĐ-UBND Phủ Quốc, ngày thảng 8 năm 2019

QƯYÉT ĐỊNH
về việc kiện toàn Hội đồng Nghĩa vụ quân sự huyện Phú Quốc

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN PHỦ QUỐC
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;
Căn cứ Luật Nghĩa vụ quân sự ngày 19/6/2015;
Xét Tờ trình số 107/TTr-BCH ngày 27/7/2019 của Ban CHQS huyện về

việc kiện toàn Hội đồng Nghĩa vụ quân sự huyện,

QƯYỂT ĐỊNH:

Điều 1. Kiện toàn Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự huyện Phú Quốc, gồm các
ông, bà có tên sau:

1. Ông Mai Văn Huỳnh - Chủ tịch ƯBND huyện, Chủ tịch Hội đồng nghĩa
vụ quân sự huyện;

2. Ông Nguyễn Văn Thắng - Đại tá - Chỉ huy trưởng Ban CHQS huyện,
Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện;

3. Ông Lê Văn Mót - Đại tá - Trưởng Công an huyện, Phó Chủ tịch Hội
đồng nghĩa vụ quân sự huyện.

* Các thành viên:

4. Bà Nguyễn Ngọc Lan Anh, Chánh văn phòng HĐND và ƯBND huyện;
5. Ồng Đặng Thành Tấn, Trưởng phòng Y tế;
6. Ông Trần Văn Thọ, Trưởng phòng Văn hóa - Thông tin;
7. Ồng Đống Thành Đạt, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo;
8. Bà Nguyễn Kim Cư, Trưởng phòng Lao động - Thương binh và Xã hội;
9. Bà Nguyễn Tường Diễm Linh Giang, Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch;
10. Ông Diệp Phú Vĩnh, Trưởng phòng Nội vụ;
11. Bà Trần Kim Phụng, Phó Trưởng phòng phụ trách phòng Tư pháp;
12. Mời Ông Nguyễn Phú Nam, Chủ tịch ưỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt

Nam huyện;

13. Mời ông Phan Xuân Trí, Chủ tịch Liên đoàn Lao động;
14. Mời ông Huỳnh Thanh Trông, Bí thư Huyện đoàn;



15. Mời ông Lê Đình Quảng, Chủ tịch Hội Nông dân;
16. Mời bà Trần Thị cẩm Hồng, Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ huyện;
17. Mời ông Trần Văn Thuận, Phó Chủ tịch Hội Cựu Chiến binh huyện.
Điều 2. Hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện có nhiệm vụ giúp Uỷ ban nhân

dân huyện xây dựng kế hoạch, hướng dẫn và chỉ đạo các mặt hoạt động của Hội
đồng NVQS các xã, thị trấn trong huyện, thực hiện nhiệm vụ tuyển, chọn và gọi
công dân nhập ngũ; tổ chức xây dựng kế hoạch động viên thời chiến, gọi hạ sĩ
quan - binh sĩ dự bị tập trung huấn luyện, kiểm tra theo dõi hoạt động của các
đơn vị Dự bị động viên, sẵn sàng động viên bảo đảm cho các tình huống có
chiến sự theo Luật Nghĩa vụ Quân sự, xem xét giải quyết các đơn thư khiếu nại,
tố cáo của công dân về chấp hành Luật Nghĩa vụ Quân sự.

Điều 3. Chánh Văn phòng HĐND và ƯBND huyện; Thủ trưởng các cơ
quan, ban, ngành, đoàn thể có liên quan và các ông, bà có tên ở Điều 1 chịu
trách nhiệm thi hành quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số
4936/QĐ-ƯBND ngày 16/11/2018 của Chủ tịch ƯBND huyện Phú Quốc./.
Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Ban CHQS huyện;
- UBND các xã, thị trấn;
- Ban CHQS các xã, thị trấn;
-LĐVPCVNC;
- Lưu VT, QL.H30^

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Huỳnh Quang HiAig



ƯBND HUYỆN PHỨ QƯỔC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
HỘI ĐÒNG NGHĨA VỤ Độc lập Tự do - Hạnh phúc *

QUẰN Sự HUYỆN '

Số: Jíỳj^ /KH-HĐNVQS Phú Quốc, ngày Ẩdthảng 8 năm 2019

KÉ HOẠCH
Phân côn| các thành viên Hội đồng Nghĩa vụ quân sự huyện

chỉ đạo, kiem tra công tác tuyển quân trên địa bàn xã, thị trấn

Căn cứ Quyêt định sô /QĐ-ƯBND, ngày /ío!/8/2019 của Chủ tịch
ƯBND huyện về việc kiện toàn Hội đồng Nghĩa vụ quân sự huyện Phú Quốc;

Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng Nghĩa vụ quân sự (HĐNVQS)
huyện Phú Quốc;

Nay Hội đồng Nghĩa vụ quân sự huyện xây dựng Kế hoạch phân công các
thành viên trong Hội đồng phụ trách chỉ đạo, kiểm tra công tác tuyển quân ữên
địa bàn các xã, thị trấn như sau:

I. MỤC ĐÍCH - YÊU CẰƯ
1. Muc đích

Nhằm nâng cao tinh thần, trách nhiệm của từng thành viên HĐNVQS
huyện trong công tác kiểm tra chấn chỉnh và phản ánh những sai sót trong các
bước tuyển, chọn và gọi công dân nhập ngũ (gọi tắt là công tác Tuyển quân) của
HĐNVQS các xã, thị trấn, giúp ƯBND, HĐNVQS huyện có biện pháp chỉ đạo
sâu sát công tác tuyển quân hàng năm bảo đảm đúng Luật, đúng quy trình, đạt
chỉ tiêu được giao.

2. Yêu cầu

- Nắm chắc Hướng dẫn số 737/HD-BTL ngày 24/4/2017 của Tư lệnh Quân
khu 9 về hướng dẫn thứ tự các bước tuyển, chọn và gọi công dân nhập ngũ.

- Từng thành viên Hội đồng nêu cao tinh thần trách nhiệm, chú trọng tham
gia cùng với Hội đồng NVQS các xã, thị trấn được phân công trong suốt quá
trình tuyển quân.

11. NỘI DỤNG
Kiểm tra, chỉ đạo xuyên suốt địa bàn được phân công phụ trách trong quá

trình tuyển, chọn và gọi công dân nhập ngũ, xây dựng và huy động lực lượng dự
bị động viên.

Theo yêu cầu nhiệm vụ, phân công cụ thể cho từng thành viên phụ trách
trên từng địa bàn xã, thị trân như sau:

1. Thị trấn Dương Đông
- Ông Lê Văn Mót, Đại tá, Trưởng Công an huyện.



- Bà Nguyễn Ngọc Lan Anh, Chánh văn phòng HĐND và UBND huyện.
- Ông Đặng Thành Tấn, Trưởng Phòng Y tế huyện.
2. Thi trấn An Thới

- Ông Diệp Phú Vĩnh, Trưởng phòng Nội vụ huyện.
- Bà Nguyễn Tường Diễm Linh Giang, Trưởng Phòng Tài chính - Kế hoạch

huyện.

- Ông Trần Ván Thuận, Phó Chủ tịch Hội cựu chiến binh huyện.
3. Xã Cửa Dương

- Bà Nguyễn Kim Cư, Trưởng Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội
huyện.

4. Xã Dương Tơ

- Bà Trần Kim Phụng, Phó Trưởng phòng phụ trách Phòng Tư pháp huyện.
- Bà Tràn Thị cẩm Hồng, Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ huyện.
5. Xã Hàm Ninh

- Ông Nguyễn Phú Nam, Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
huyện.

6. Xã Cửa Cạn

- Ông Phan Xuân Trí, Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện.
7. Xã Gành Dầu
- Ông Đống Thành Đạt, Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện.
8. Xã Bãi Thơm

- Ông Lê Đình Quảng, Chủ tịch Hội Nông dân huyện.
9. Xã Hòn Thơm

- Ông Trần Văn Thọ, Trưởng Phòng Văn hóa - Thông tin huyện.
10. Xã Thổ Châu
- Ông Huỳnh Thanh Trông, Bí thư Huyện Đoàn.
III. TỔ CHỨC THƯC HIÊN

•  •

Các thành viên được phân công quán triệt nhiệm vụ, thực hiện tốt công tác
kiểm tra, đồng thời chỉ đạo cơ quan, đơn vị, ngành mình phối hợp, hiệp đồng
chặt chẻ với Hội Đông NVQS xã, thị trân thực hiện hoàn thành nhiệm vụ tuyển
quân hàng năm.

Hội Đồng NVQS các xã, thị trấn nắm chắc thành viên được phân công phụ
trách trên địa bàn mình, kịp thời phản ánh những khó khăn, vướng mắc trong
quá trình thực hiện nhiệm vụ tuyển quân.



Quá trình thực hiện có gì vướng mắc báo cáo về Hội Đồng NVQS huyện
qua Cơ quan thường trực Hội Đồng (Ban CHQS huyện) biết, để xử lý và xin ý
kiến chỉ đạo của Lãnh đạo ƯBND huyện có hướng giải quyêt, chỉ đạo kịp thời./.
Nod nhận:
- Thường trực Huyện ủy;
- Lănh đạo UBND huyện;
- HĐNVQS các xã, thị trấn;
- LĐVP, đ/c Thảo;
- Lưu: VT^

TM. HỘI ĐỒNG
CHỦ TỊCH

CHỦ TỊCH UBND HUYỆN
•  •

Mai Văn Huỳnh
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