
ỦY BAN NHÂN DÂN 

PHƯỜNG TÂN QUY ĐÔNG 

————— 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
————————————— 

Số:          /UBND-HC 

V/v  thực hiện tốt công tác tuyển chọn, 

gọi công dân nhập ngũ năm 2021 

 Tân Quy Đông, ngày 02  tháng 10  năm 2020 

         Kính gửi:  

- Các ban, ngành, đoàn thể phường; 

- Trưởng Ban nhân dân các khóm. 

 

 Thực hiện ý kiến chỉ đạo tại Công văn số 777/UBND-HC ngày 23 tháng 9 

năm 2020 của Ủy ban nhân dân thành phố Sa Đéc về việc thực hiện tốt công tác 

tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2021và Công văn số 24-CV/ĐU ngày 

07 tháng 9 năm 2020 của Đảng ủy phường Tân Quy Đông về việc lãnh đạo công 

tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2021. Ủy ban nhân dân phường yêu 

cầu các ban, ngành, đoàn thể phường và Trưởng Ban nhân dân các khóm thực 

hiện tốt các nội dung sau: 

 1. Tăng cường các biện pháp tuyên truyền, phổ biến pháp luật về nghĩa 

vụ quân sự sâu, rộng từng địa bàn, từng đối tượng, nhất là trên các phương tiện 

thông tin đại chúng nhằm nâng cao ý thức chấp hành phát luật trong nhân dân. 

               2. Quán triệt sâu sắc trong nội bộ thông suốt về công tác tuyển chọn, 

gọi công dân nhập ngũ năm 2021, nhất là Hội đồng Nghĩa vụ quân sự và các 

ban, ngành, đoàn thể có liên quan; nêu cao vai trò trách nhiệm của người đứng 

đầu, phát huy vai trò của cơ quan Quân sự trong tham mưu và trực tiếp tổ chức 

thực hiện hiệu quả; đồng thời đề cao dân chủ, vai trò giám sát và sự đồng thuận 

của nhân dân, bảo đảm đúng quy định của pháp luật, công khai, công bằng. 

              3. Giao Ban chỉ huy Quân sự phường chủ trì phối hợp với các ban, 

ngành, đoàn thể phường tổ chức thực hiện Kế hoạch tuyển chọn, gọi công dân 

nhập ngũ năm 2021 chặt chẽ. Nắm chắc số lượng, chất lượng nguồn công dân 

sẳn sàng nhập ngũ, làm cơ sở báo cáo Thường trực Hội đồng nghĩa vụ quân sự 

Thành phố đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố giao chi tiêu phù hợp. 

Thường xuyên nắm chắc tình hình, dự báo, tham mưu, đề xuất Đảng ủy, Ủy ban 

nhân dân phường xem xét, quyết định chủ trương, biện pháp thực hiện công tác 

tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ bảo đảm đúng Luật; báo cáo, đề xuất tham 

mưu giải quyết tốt những vấn đề khó khăn, vướng mắc. 



            4. Giao Trưởng Ban nhân dân các khóm chủ động phối hợp Ban Chỉ huy 

Quân sự phường và các ban, ngành, đoàn thể phường kiểm tra, đôn đốc, thực 

hiện tốt công tác tuyển quân năm 2021, xem đây là một nhiệm vụ trọng tâm; 

đảm bảo chất lượng, đạt chỉ tiêu trên giao. 

             Yêu cầu các ban, ngành đoàn thể phường và Trưởng Ban nhân dân các 

khóm khẩn trương triển khai thực hiện tốt nội dung chỉ đạo tại Công văn này./. 

 

Nơi nhận:  
- Như trên; 

- CT và PCT/UBND phường; 

- Lưu: VT, TH. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Minh Hiếu 
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