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KẾ HOẠCH

Tổ chức đăng ký Nghĩa vụ quân sự và kiểm tra sức khỏe cho
nam công dân đủ 17 tuổi năm 2020
Căn cứ Luật Nghĩa vụ quân sự ngày 19/6/2015;
Căn cứ Nghị định số 13/2016/NĐ-CP ngày 19/02/2016 của Chính phủ về
quy định trình tự, thủ tục đăng ký và chế độ, chính sách của công dân trong thời
gian đăng ký, khám, kiểm tra sức khỏe nghĩa vụ quân sự;
Căn cứ Công văn số 316/BCH-TM ngày 07/4/2020 của Ban CHQS thành
phố Nha Trang về tổ chức đăng ký nghĩa vụ quân sự cho nam công dân tuổi 17
và nam công dân chưa đăng ký NVQS lần đầu;
Để tổ chức đăng ký nghĩa vụ quân sự (NVQS) năm 2020 trên địa bàn
phường Phước Tân đạt kết quả cao nhất. UBND phường Phước Tân lập kế
hoạch đăng ký Nghĩa vụ quân sự và kiểm tra sức khỏe cho nam công dân đủ 17
tuổi năm 2020 cụ thể như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:
1. Mục đích:
- Nhằm kê khai lý lịch và những yếu tố khác theo quy định pháp luật của
người trong độ tuổi đăng ký NVQS để quản lý và tổ chức thực hiện quy định của
pháp luật về NVQS đối với công dân trong độ tuổi thực hiện NVQS.
- Tổ chức đăng ký tập trung, nghiêm túc, quản lý chặt chẽ số lượng, chất
lượng công dân đủ 17 tuổi (sinh năm 2003) và công dân trong độ tuổi sẵn sàng
gọi nhập ngũ chưa được đăng ký theo quy trình, bảo đảm thực lực giao quân
năm 2020.
2. Yêu cầu:
- Tổ chức chuẩn bị chu đáo về cơ sở vật chất, nhân lực và kinh phí cho
công tác đăng ký đủ số lượng, đạt chất lượng theo quy định.
- Phấn đấu công dân lên đăng ký và kiểm tra sức khỏe trực tiếp đạt 100%.
Bảo đảm an toàn tại điểm đăng ký.

II. NỘI DUNG, THỜI GIAN:
1. Nội dung:
- Tổ chức đăng ký trực tiếp, kiểm tra sức khỏe ban đầu và cấp giấy chứng
nhận cho số công dân đăng ký lần đầu và số công trong độ tuổi sẵn sàng gọi
nhập ngũ chưa được đăng ký lần đầu theo quy định của Chính phủ.
2. Thời gian:
- Dự kiến từ ngày 14/5 đến 15/5/2020.
III. ĐỊA ĐIỂM:
Tại trạm y tế phường (03 Chi Lăng, Phước Tân, Nha Trang).
IV. TỔ CHỨC VÀ PHƯƠNG PHÁP:
1. Tổ chức:
- Giao cho Ban CHQS phường và Trạm y tế phường tổ chức chỉ huy, phối
hợp điều hành việc tổ chức đăng ký Nghĩa vụ quân sự và kiểm tra sức khỏe cho
nam công dân đủ 17 tuổi năm 2020.
2. Phương pháp:
Ban CHQS phường, Công an phường, Trạm y tế, tổ trưởng các tổ dân phố
phối hợp rà soát nắm chắc thực lực, chủ động đôn đốc số công dân nam đủ 17
tuổi (sinh năm 2003) và công dân trong độ tuổi sẵn sàng gọi nhập ngũ chưa đăng
ký nghĩa vụ quân sự lần đầu năm 2020 của phường chấp hành nghiêm lệnh gọi.
V. TỔ CHỨCTHỰC HIỆN:
1. Ban CHQS phường:
- Phối hợp với tổ trưởng tổ dân phố và các ngành có liên quan tổ chức
thống kê, rà soát nắm chắc thực triển khai phát lệnh gọi đến từng công dân.
- Cử cán bộ làm tốt công tác đăng ký, hỗ trợ cán bộ y tế kiểm tra sức
khỏe, theo dõi tổng hợp việc kiểm tra sức khỏe. Tham mưu bảo đảm kinh phí và
các cơ sở vật chất khác phục vụ công tác đăng ký và kiểm tra sức khỏe.
- Phối hợp với Đài truyền thanh, Văn hóa thông tin phường tuyên truyền
Luật NVQS.
- Tổng hợp báo cáo kết quả cho hội đồng nghĩa vụ quân sự phường và
Ban CHQS thành phố Nha Trang.
2. Trạm y tế phường:
- Phối hợp với Ban CHQS phường lập kế hoạch và tổ chức thực hiện đăng
ký và kiểm tra sức khỏe cho công dân theo đúng quy định.

- Sau mỗi đợt sơ tuyển sức khỏe tổng hợp kết quả báo cáo lên cấp trên
theo quy định.
3. Công an phường:
- Phối hợp với Ban CHQS phường đôn đốc công dân lên sân đăng ký
NVQS đạt 100% thực lực, bảo đảm an ninh trật tự tại địa điểm đăng ký.
- Chủ động rà soát, nắm chắc lai lịch, chính trị, đạo đức của từng công dân
đủ 17 tuổi để phục vụ việc xét duyệt chính trị trong tuyển quân hàng năm.
4. Tổ trưởng các tổ dân phố:
Căn cứ vào địa điểm và thời gian trên chủ động đôn đốc thanh niên đảm
bảo về số lượng. Phấn đấu công dân lên đăng ký và kiểm tra sức khỏe trực tiếp
đạt 100%.
5. Bộ phận tài chính phường:
Bảo đảm kinh phí cho công tác đăng ký và kiểm tra sức khỏe theo quy định.
6. Văn hóa thông tin và Đài truyền thanh phường:
Phối hợp với Ban CHQS phường tuyên truyền Luật NVQS, Nghị định
13/2016/NĐ-CP và Nghị định 120/2013/NĐ-CP ngày 09/10/2013 của Chính
phủ về quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quốc phòng, cơ yếu,
để công dân nam trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ thấy rõ trách nhiệm, nghĩa vụ
của mình đối với tổ quốc.
Trên cơ sở kế hoạch này các ban, ngành liên quan, các tổ dân phố triển
khai tổ chức thực hiện để đạt kết quả cao nhất.
Nơi nhận:
- Ban CHQS thành phố (b/c);
- Đảng ủy, TTHĐND phường (b/c);

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

- Ban CHQS phường;
- Công an phường;
- Trạm y tế phường;
- Tài chính phường;
- VHTT – ĐTT phường;
- Tổ trưởng 15 tổ dân phố;
- Lưu: VT,QS.
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