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QUYẾT ĐỊNH 

Về việc thành lập Tổ đăng ký nghĩa vụ quân sự phường Tân Quy Đông 
 
 

ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG TÂN QUY ĐÔNG 
  

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 06 năm 2015; 
 Căn cứ Luật Nghĩa vụ Quân sự năm 2015; 
 Theo đề nghị của Chỉ huy trưởng Ban CHQS phường Tân Quy Đông, 

 
QUYẾT ĐỊNH: 

 Điều 1. Thành lập Tổ đăng ký nghĩa vụ quân sự phường Tân Quy Đông, 
thành phần gồm: 
 1. Tổ trưởng: Chỉ huy trưởng Ban CHQS phường; 
 2. Tổ phó: Trưởng Công an phường;   
 3. Ủy viên: Trưởng Trạm y tế phường. 

 Điều 2. Tổ đăng ký nghĩa vụ quân sự phường có nhiệm vụ: 
 - Giúp Ủy ban nhân dân phường thực hiện nhiệm vụ đăng ký nghĩa vụ 
quân sự; chỉ đạo Ban nhân dân các khóm tổ chức thực hiện theo quy định của 
pháp luật về đăng ký nghĩa vụ quân sự. 
 - Xây dựng kế hoạch và phân công nhiệm vụ cụ thể từng thành viên, đảm 
bảo thực hiện công tác đăng ký nghĩa vụ quân sự hằng năm đúng quy định. 
 - Tổ chức phổ biến, tuyên truyền nâng cao nhận thức của nhân dân trong 
việc chấp hành Luật nghĩa vụ quân sự. 
 - Thông báo cho công dân đăng ký nghĩa vụ quân sự và tự khai sức khỏe. 
 - Đề nghị danh sách công dân đã đăng ký nghĩa vụ quân sự trong thời bình. 
 - Giúp Ủy ban nhân dân phường tổ chức quản lý hồ sơ công dân đã đăng 
ký nghĩa vụ quân sự. 

 Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. 



 Điều 4. Văn phòng Ủy ban nhân dân phường Tân Quy Đông cùng các ông 
có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 
 
 
Nơi nhận: TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 
- Như Điều 4; 
- TT ĐU, TT/HĐND phường; 
- CT, PCT/UBND phường; 
- Lưu:VT. 

CHỦ TỊCH 
 
 
 
 
 

Nguyễn Thị Minh Hiếu 
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