
 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

 HUYỆN TÂN UYÊN 

 

Số:        /KH-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Tân Uyên, ngày       tháng    năm 2020 

KẾ HOẠCH 

Phát động phong trào thi đua tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ  

và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân năm 2021 

 

Căn cứ Luật Nghĩa vụ quân sự năm 2015; Luật Công an nhân dân năm 

2018; Thông tư số 140/2015/TT-BQP ngày 16/12/2015 của Bộ Quốc phòng quy 

định tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ; 

 Căn cứ Kế hoạch số 1744/KH-HĐNVQS ngày 28/9/2020 của Hội đồng 

Nghĩa vụ quân sự huyện Tân Uyên về công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ 

và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân năm 2021. 

Ủy ban nhân dân huyện Tân Uyên phát động phong trào thi đua thực hiện 

nhiệm vụ tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công 

an nhân dân năm 2021, nội dung như sau:  

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU  

1. Tiếp tục phát huy vai trò lãnh đạo của cấp ủy Đảng, sự chỉ đạo của chính 

quyền, tạo sự thống nhất giữa các cấp, các ngành, các cơ quan, đơn vị và phát huy 

vai trò vận động Nhân dân của đoàn thể các cấp trong công tác tuyển chọn, gọi 

công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân năm 2021; 

đảm bảo đủ chỉ tiêu, số lượng, chất lượng, đáp ứng yêu cầu xây dựng Quân đội và 

Công an nhân dân trong tình hình mới và thực hiện công bằng xã hội trong công 

tác tuyển quân. 

2. Triển khai đồng bộ các biện pháp, chú trọng công tác tuyên truyền vận động, 

thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội trong tuyển quân, giao quân năm 2021. 

3. Biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân, hộ gia đình có thành 

tích xuất sắc trong công tác tuyển quân, tuyên truyền vận động, tuyển chọn, gọi 

công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân, đồng thời xử 

lý nghiêm các hành vi vi phạm Luật Nghĩa vụ quân sự, Luật Công an nhân dân. 

II. NỘI DUNG THI ĐUA 

1. Cấp ủy, chính quyền các cấp quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ, có 

hướng dẫn, kế hoạch tuyển quân và quán triệt, triển khai đồng bộ đến cơ sở. Tổ 

chức tuyên truyền vận động trong toàn xã hội hiểu biết về Luật Nghĩa vụ quân sự, 

Luật Công an nhân dân và nhiệm vụ tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và thực 

hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân năm 2021 nhằm giúp cho thanh niên, 

nhất là thanh niên trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự, các tầng lớp Nhân dân 

nhận thức đúng đắn về nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc và hăng hái lên đường nhập ngũ. 
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2. Các địa phương thực hiện công tác tuyển quân đúng quy trình, đúng luật, 

đảm bảo dân chủ, công bằng, công khai; không có trường hợp khiếu kiện trong 

công tác tuyển quân. 

3. Giao quân đạt 100% chỉ tiêu UBND tỉnh giao, có phương pháp tổ chức 

tuyển quân tốt, thực hiện giao quân nhanh gọn, bảo đảm an toàn tuyệt đối trước, 

trong và sau giao quân. 

4. Tiêu chuẩn về tuổi đời, tiêu chuẩn chính trị, sức khỏe và văn hóa thực 

hiện theo hướng dẫn của Hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện về việc tuyển chọn và 

sơ tuyển công dân nam trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ năm 2021. 

5. Sau giao quân, các đơn vị phúc tra không có trường hợp loại trả, không có 

quân nhân đào ngũ, bỏ ngũ; xử lý triệt để thanh niên chống khám, chống lệnh và 

quân nhân đào ngũ, bỏ ngũ theo quy định của pháp luật. 

6. Thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội, quan tâm đối với các gia 

đình có con, em nhập ngũ có hoàn cảnh khó khăn, nhằm động viên để con, em an 

tâm hoàn thành nghĩa vụ. 

7. Chấp hành và thực hiện chế độ báo cáo đúng thời gian, đầy đủ, chính xác 

theo quy định. 

8. Thanh niên tự nguyện tham gia nghĩa vụ quân sự, có tinh thần, trách 

nhiệm, có ý chí phấn đấu đóng góp công sức xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. 

III. ĐỐI TƯỢNG, HÌNH THỨC, SỐ LƯỢNG, TIÊU CHUẨN KHEN THƯỞNG 

1. Đối tượng khen thưởng 

- Tập thể: Các cơ quan, đơn vị thuộc Hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện, Hội 

đồng nghĩa vụ quân sự các xã, thị trấn. 

- Cá nhân: Cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, chiến sỹ lực lượng vũ 

trang; hộ gia đình, thanh niên tham gia nghĩa vụ quân sự, tham gia nghĩa vụ Công 

an nhân dân trên địa bàn huyện Tân Uyên. 

 2. Hình thức, số lượng khen thưởng 

 - Hình thức khen thưởng: Giấy khen của Chủ tịch UBND huyện. 

 - Số lượng: 10 tập thể, 30 cá nhân, 20 hộ gia đình. 

3. Tiêu chuẩn khen thưởng 

3.1. Đối với tập thể 

- Tập thể chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà 

nước; tham mưu tích cực cho cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương công tác tuyển 

quân năm 2021. 

- Làm tốt công tác tuyên truyền giáo dục cho Nhân dân và thanh niên trong 

độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ, nắm và thực hiện nghiêm Luật nghĩa vụ quân sự, Luật 

Công an nhân dân. 

- Hoàn thành chỉ tiêu, kế hoạch và nhiệm vụ được giao. 
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3.2. Đối với cá nhân 

- Cá nhân là cán bộ, công chức, viên chức, chiến sĩ LLVT nhân dân: Cá 

nhân chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; 

tham mưu tích cực, đạt hiệu quả cao trong công tác tuyển quân năm 2021. 

- Cá nhân là thanh niên tham gia nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ Công an nhân dân: 

Cá nhân chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, có 

đơn tự nguyện tham gia nghĩa vụ quân sự, có tinh thần, trách nhiệm, có ý chí phấn 

đấu đóng góp công sức xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, sẵn sàng nhập ngũ năm 2021. 

3.3. Đối với hộ gia đình  

Hộ gia đình chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà 

nước; hộ gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn hoặc nhiều năm có con em tham gia 

nghĩa vụ quân sự, làm tốt công tác giáo dục tư tưởng cho con em sẵn sàng tham gia 

nghĩa vụ quân sự năm 2021; hằng năm gia đình đạt danh hiệu Gia đình văn hóa.  

IV. HỒ SƠ, THỜI GIAN ĐỀ NGHỊ KHEN THƯỞNG 

1. Thủ tục, hồ sơ đề nghị khen thưởng thực hiện theo quy định hiện hành về 

công tác thi đua, khen thưởng. 

2. Hồ sơ đề nghị khen thưởng của các cơ quan, đơn vị gửi về Ban Chỉ huy 

Quân sự huyện trước ngày 15/01/2021. Ban Chỉ huy Quân sự huyện thẩm định, gửi 

hồ sơ đề nghị khen thưởng về Hội đồng Thi đua - Khen thưởng huyện (qua Phòng 

Nội vụ) trước ngày 20/01/2021 để thẩm định, trình Hội đồng xem xét trình Chủ 

tịch UBND huyện khen thưởng theo quy định. 

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Ban Chỉ huy Quân sự huyện chịu trách nhiệm xây dựng kế hoạch, hướng 

dẫn các xã, thị trấn triển khai thực hiện nhiệm vụ tuyển quân; chủ trì phối hợp với 

các cơ quan, ban, ngành của huyện thường xuyên kiểm tra đôn đốc Hội đồng nghĩa 

vụ quân sự xã, thị trấn, Ban Chỉ huy quân sự xã, thị trấn tổ chức thực hiện nhiệm 

vụ tuyển quân theo kế hoạch thời gian đã xác định từng giai đoạn. Phối hợp các 

ban, ngành, đoàn thể của huyện và các xã, thị trấn làm tốt công tác tuyên truyền 

Luật Nghĩa vụ quân sự, chính sách hậu phương quân đội. Phối hợp với Công an 

huyện, Phòng Tư pháp huyện chỉ đạo tư vấn, hướng dẫn các xã, thị trấn, lập hồ sơ 

xử lý kịp thời, nghiêm minh các trường hợp vi phạm Luật Nghĩa vụ quân sự. 

2. Căn cứ nhiệm vụ, chỉ tiêu giao, UBND các xã, thị trấn tập trung lãnh đạo, 

chỉ đạo và tổ chức thực hiện nghiêm túc công tác tuyển quân năm 2021. Quán triệt, 

thực hiện nội dung Luật Nghĩa vụ quân sự năm 2015, Luật Công an nhân dân năm 

2018 và Thông tư số 148/2018/TT-BQP ngày 04/10/2018 của Bộ Quốc phòng về 

quy định tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ. Xây dựng và triển khai kế hoạch 

tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân 

dân năm 2021 đảm bảo thời gian và tiến độ thực hiện. Tổ chức triển khai, phát 

động thi đua trên địa bàn tạo khí thế và tinh thần trong Nhân dân góp phần thực 

hiện đạt các chỉ tiêu giao trong công tác tuyển quân năm 2021. 
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3. Phòng Nội vụ tham mưu Hội đồng Thi đua - Khen thưởng huyện hướng 

dẫn công tác khen thưởng; phối hợp với Ban Chỉ huy Quân sự huyện tham mưu 

kịp thời cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện khen thưởng những tập thể, cá nhân, 

hộ gia đình có thành tích xuất sắc trong công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập 

ngũ và thực hiện nghĩa vụ  tham gia Công an nhân dân năm 2021.  

4. Các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể căn cứ chức năng nhiệm vụ phối hợp 

thực hiện nhiệm vụ đảm bảo theo kế hoạch công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập 

ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân năm 2021. 

Trên đây là Kế hoạch phát động phong trào thi đua thực hiện nhiệm vụ 

tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân 

dân năm 2021. Ủy ban nhân dân huyện đề nghị toàn thể cán bộ, đảng viên, công 

chức, viên chức, các lực lượng vũ trang và các tầng lớp Nhân dân các dân tộc trên 

địa bàn huyện phát huy truyền thống đoàn kết, với tinh thần trách nhiệm và ý chí 

cao vì mục tiêu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, ra sức thi đua quyết tâm hoàn thành 

chỉ tiêu, kế hoạch tuyển quân năm 2021./. 

Nơi nhận: 
- Ban Thi đua, Khen thưởng tỉnh; 

- TT. Huyện ủy; (B/c) 

- TT. HĐND huyện; 

- Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND huyện; 

- Hội đồng Thi đua, Khen thưởng huyện; 

- Các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể huyện; 

- Ban Chỉ huy quân sự huyện, Công an huyện; 

- UBND các xã, thị trấn; 

- Cổng Thông tin điện tử huyện; (đăng tải) 

- Lưu: VT, NV. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Bùi Huy Phương 
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