UBND THÀNH PHỐ PHAN THIẾT
HỘI ĐỒNG NGHĨA VỤ QUÂN SỰ
Số: 4838 /KH-HĐNVQS

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Phan Thiết, ngày 06 tháng 11 năm 2017

KẾ HOẠCH
Triển khai công tác tuyên truyền, vận động giáo dục, động viên
thanh niên tình nguyện nhập ngũ và công tác quản lý thanh niên
trúng tuyển Nghĩa vụ quân sự năm 2018.
Căn cứ Chỉ thị số 14 – CT/TU, ngày 20/3/2017 của Ban Thường Thành ủy
Phan Thiết về lãnh đạo công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ, thực hiện
nghĩa vụ quân sự, công an nhân dân, dân quân thường trực năm 2018.
Thực hiện Kế hoạch số 1195/KH-UBND ngày 04/4/2017 của UBND thành
phố Phan Thiết về triển khai thực hiện công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập
ngũ, thực hiện nghĩa vụ quân sự, công an nhân dân, dân quân thường trực năm
2018 và quy trình công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2018.
Để nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục, động viên thanh niên
tình nguyện nhập ngũ năm 2018, góp phần hoàn thành chỉ tiêu trên giao; Hội đồng
nghĩa vụ quân sự thành phố xây dựng Kế hoạch thực hiện với các nội dung, cụ thể
như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:

1. Mục đích:
Nhằm phối hợp tiếp tục tuyên truyền Luật Nghĩa vụ quân sự năm 2015, qua
đó giáo dục đội ngũ thanh niên trẻ hiểu biết đầy đủ về Luật, nhận thức sâu sắc về
truyền thống vẻ vang của dân tộc, của Quân đội, của địa phương; nâng cao ý thức
trách nhiệm, quyền lợi và nghĩa vụ của mọi công dân đối với nhiệm vụ xây dựng
và bảo vệ Tổ quốc. Đồng thời thực hiện nghiêm nội dung Chỉ thị của Thành ủy và
Kế hoạch của Chủ tịch UBND thành phố, để nâng cao chất lượng, góp phần thực
hiện thắng lợi nhiệm vụ tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ, thực hiện nghĩa vụ
quân sự, công an nhân dân, dân quân thường trực năm 2018.
2. Yêu cầu:
- Phải tạo sự thống nhất cao về nhận thức và cách làm để nâng cao hiệu quả
công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ.
- Thường xuyên phối hợp, trao đổi, thống nhất các nội dung trong thực hiện
công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ.
- Kịp thời rút kinh nghiệm và bàn bạc nâng cao chất lượng công tác phối
hợp trong thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng và trong công tác tuyển chọn,
gọi công dân nhập ngũ hàng năm.

II. NỘI DUNG PHƢƠNG PHÁP:

1. Đề nghị UBMTTQ Việt Nam, Hội Cựu chi n inh thành phố: Tăng
cường công tác chỉ đạo, phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể t thành phố đến
các phường, xã tổ chức tuyên truyền giáo dục truyền thống cách mạng của quê
hương Phan Thiết anh hùng; gặp mặt nói chuyện truyền thống, kể về những trận
đánh tiêu biểu của quân và dân Bình Thuận, những gương chiến đấu dũng cảm của
địa phương. Nhằm khơi dậy tinh thần hào hùng dân tộc, tự hào truyền thống quê
hương để thanh niên thành phố hăng hái lên đường nhập ngũ.
2. Đề nghị Ban Tuyên giáo Thành ủy: Chỉ đạo các cơ quan thành phố và
các phường, xã tăng cường công tác tuyên truyền trong nhân dân về nhiệm vụ bảo
vệ Tổ quốc trong tình hình mới, đi sâu tuyên truyền trách nhiệm và nghĩa vụ của
thanh niên đối với nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, tuyên truyền Luật Nghĩa vụ quân sự,
tuyên truyền về công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2018, về ngày
hội Tòng quân và Lễ giao nhận quân của thành phố, chính sách hậu phương quân
đội… Làm cho các tầng lớp nhân dân, nhất là thanh niên trong độ tuổi nhập ngũ
thông suốt nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc và trách nhiệm của bản thân.
3. Ban Chỉ huy quân sự thành phố: Phối hợp với các ban ngành, Mặt trận
và đoàn thể có liên quan để tham mưu Thành ủy, UBND thành phố chỉ đạo tổ chức
công tác tuyên truyền vận động, giáo dục, động viên, phát động phong trào thi đua
thanh niên hăng hái đi khám tuyển Nghĩa vụ quân sự và viết đơn tình nguyện lên
đường nhập ngũ; đồng thời làm tốt công tác phối hợp quản lý thanh niên trúng
tuyển Nghĩa vụ quân sự. Chủ trì làm tốt công tác tổ chức Lễ giao nhận quân, phối
hợp cùng Thành đoàn Phan Thiết xây dựng kế hoạch tổ chức Hội trại Tòng quân
năm 2018 chặt chẽ, chu đáo, thiết thực; rút kinh nghiệm những sai sót trước đây,
bảo đảm thực sự là ngày Hội của thanh niên thành phố.
4. Công an thành phố: Chỉ đạo Công an các phường, xã phối hợp với Ban
Chỉ huy quân sự phường, xã làm tốt công tác quản lý, giáo dục, tuyên truyền thanh
niên trong độ tuổi nhập ngũ đi đăng ký và tham gia khám tuyển Nghĩa vụ quân sự;
phối hợp lập hồ sơ chặt chẽ, xử lý nghiêm thanh niên chống khám, không chấp
hành Lệnh gọi nhập ngũ. Tổng hợp các hồ sơ tồn đọng, kiên quyết xử lý thanh niên
vi phạm, chống lệnh nhiều lần để truy tố theo quy định của Pháp luật.
5. Phòng Tƣ pháp thành phố: Phát huy tốt vai trò chức năng của Hội đồng
giáo dục pháp luật thành phố, phối hợp chặt chẽ với Ban CHQS thành phố để chỉ
đạo các phường, xã tăng cường công tác tuyên truyền giáo dục trong nhân dân về
nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, đi sâu tuyên truyền trách nhiệm và
nghĩa vụ của thanh niên đối với nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, tuyên truyền Luật Nghĩa
vụ quân sự, nhất là tuyên truyền về công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ
năm 2018 làm cho mọi tầng lớp nhân dân và thanh niên trong độ tuổi nhập ngũ
thông suốt nhiệm vụ trách nhiệm, nghĩa vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
6. Phòng Lao động - Thƣơng binh & Xã hội thành phố: Chỉ đạo, hướng
dẫn các cơ quan chuyên môn, UBND các phường, xã tuyên truyền về công tác
tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2018 và thực hiện tốt công tác chính

sách hậu phương Quân đội.
cho bộ đội xuất ngũ.

iới thiệu việc làm, tư vấn, dạy nghề, hướng nghiệp

7. Phòng Văn hoá và Thông tin, Đài Truyền thanh Phan Thi t: Tích cực
các hoạt động tuyên truyền Luật Nghĩa vụ quân sự năm 2015, tăng cường phổ biến
các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về xây dựng lực lượng vũ trang
nhân dân và xây dựng nền Quốc phòng toàn dân; trách nhiệm của thanh niên thành
phố đối với nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ đất nước; biểu dương gương người tốt
việc tốt, đồng thời phê phán các hành vi vi phạm Luật Nghĩa vụ quân sự trong suốt
quá trình tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ trên các phương tiện thông tin đại
chúng. Phối hợp với Ban chỉ huy Quân sự thành phố tổ chức tuyên truyền tốt Hội
trại Tòng quân và Lễ giao nhận quân năm 2018 theo đúng hướng dẫn của Quân
khu và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bình Thuận.
8. Thành đoàn Phan Thi t: Tiếp tục thực hiện tốt Hướng dẫn số 2692/HDCCT ngày 29/11/2013 của Cục Chính trị Quân khu 7 về việc tổ chức “Hội trại tòng
quân” trong lực lượng vũ trang Quân khu; chủ trì và phối hợp với Ban Chỉ huy
Quân sự thành phố xây dựng kế hoạch tổ chức Hội trại tòng quân; tiến hành các
hoạt động tuyên truyền về công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ, ngày
Hội Tòng quân, Lễ giao nhận quân; tổ chức thăm Khu di tích Dục Thanh, dâng
hương viếng Bác tại Bảo tàng Hồ Chí Minh chi nhánh Bình Thuận, thắp hương
tưởng niệm các anh hùng Liệt sỹ tại Đền thờ Liệt sỹ thành phố; tổ chức thi dựng
lều trại và các hoạt động vui chơi giải trí lành mạnh trong ngày Hội Tòng quân.
Phát động phong trào thi đua thanh niên làm theo lời Bác, xung phong tình nguyện
nhập ngũ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong đoàn viên thanh niên thành phố.
9. Hội liên hiệp Phụ nữ thành phố: Phối hợp với các ban ngành, đoàn thể
có liên quan, tăng cường công tác tuyên truyền trong nhân dân về nhiệm vụ bảo vệ
Tổ quốc trong tình hình mới; Chỉ đạo Hội liên hiệp Phụ nữ các phường, xã đi sâu
vào công tác tuyên truyền trách nhiệm, quyền lợi và nghĩa vụ của thanh niên đối
với nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, tuyên truyền Luật Nghĩa vụ quân sự, tuyên truyền về
công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2018; đồng thời có kế hoạch
chăm lo, hỗ trợ đối với những gia đình có hoàn cảnh khó khăn, tổ chức thăm hỏi
động viên những thanh niên trúng tuyển và gia đình thanh niên để thanh niên yên
tâm chuẩn bị nhập ngũ.
10. UBND các phƣờng, xã: Chỉ đạo các ban ngành, đoàn thể, thôn, khu phố
làm tốt công tác tuyển quân theo Luật Nghĩa vụ quân sự năm 2015; có kế hoạch
tuyên truyền, vận động giáo dục, động viên và phát động phong trào thanh niên
viết đơn tình nguyện nhập ngũ; tổ chức dân chủ bình cử, công khai trong khám
tuyển và quản lý tốt thanh niên trúng tuyển Nghĩa vụ quân sự; đồng thời tổng hợp
các hồ sơ tồn đọng kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp chống lệnh, chống
khám đúng Pháp luật. Tiến hành thăm hỏi, động viên gia đình có thanh niên trúng
tuyển Nghĩa vụ quân sự chấp hành nghiêm lệnh gọi nhập ngũ. Tổ chức gặp mặt
thanh niên trúng tuyển, nói chuyện truyền thống, giao lưu văn hóa văn nghệ, kết
nạp đoàn. Có kế hoạch sử dụng bố trí, giới thiệu việc làm sau khi thanh niên hoàn
thành nghĩa vụ quân sự trở về địa phương.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

1. Căn cứ kế hoạch này, Thủ trưởng các cơ quan ban, ngành, đoàn thể thành
phố có liên quan; Chủ tịch UBND các phường, xã chủ động xây dựng kế hoạch cụ
thể của đơn vị, địa phương mình và tổ chức thực hiện theo kế hoạch đã xác định.
2. Ban Chỉ huy Quân sự thành phố chủ động phối hợp với các ban, ngành,
đoàn thể thành phố thực hiện tốt nội dung theo kế koạch đề ra.
3. Sau khi kết thúc t ng nhiệm vụ về công tác triển khai và tổ chức thực
hiện, tiến hành sơ tổng kết rút kinh nghiệm, đồng thời tổng hợp báo cáo kết quả
theo quy định.
Yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan, UBND các phường,
xã quan tâm thực hiện tốt nội dung Kế hoạch này./.
Nơi nhận:
- Hội đồng NVQS tỉnh;
- TT Thành ủy, HĐND tp;
- CT và các PCT UBND tp;
- Ban Tuyên giáo Thành ủy;
- UBMTTQ và các đoàn thể;
- Các phòng ban, đơn vị thuộc tp;
- Thành viên HĐNVQS tp;
- Đảng ủy, UBND các phường, xã;
- Lưu VT, ĐTXD (V.80).
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