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KẾ HOẠCH 

Giám sát chuyên đề “Công tác tuyển chọn, 

gọi công dân nhập ngũ trên địa bàn huyện từ năm 2021 đến năm 2023” 

(Ban hành kèm theo Nghị quyết số      /NQ-HĐND ngày 14/12/2022 của HĐND huyện) 

 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ 

trên địa bàn huyện từ năm 2021- 2023. Qua đó, ghi nhận những ưu điểm, phản ánh  

những mặt tích cực, làm rõ những tồn tại hạn chế và nguyên nhân, từ đó kiến nghị 

các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ trong 

thời gian tới. 

2. Hoạt động giám sát phải được thực hiện nghiêm túc, khách quan, trung 

thực, đúng quy định của pháp luật. 

3. Các đối tượng được giám sát chuẩn bị nội dung báo cáo và cung cấp 

thông tin, tài liệu đầy đủ, kịp thời theo yêu cầu của Đoàn giám sát; phân công cán 

bộ có trách nhiệm tham gia làm việc với Đoàn giám sát; thực hiện nghiêm túc các 

kiến nghị sau giám sát. 

II. NỘI DUNG 

1. Nội dung giám sát: Công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ trên địa 

bàn huyện từ năm 2021 đến năm 2023. 

2. Thời gian: Dự kiến trong Quý 2 năm 2023. 

3. Đối tượng giám sát: 

- Ban CHQS huyện và UBND các xã, thị trấn. 

- Trong quá trình giám sát nếu xét thấy cần thiết, Đoàn giám sát sẽ làm việc 

trực tiếp với một số cơ quan, đơn vị khác có liên quan. 

 4. Phương pháp giám sát: 

- Đoàn giám sát tổ chức giám sát trực tiếp đối với Ban CHQS huyện, UBND 

các xã: Xuân Châu, Xuân Ngọc, Xuân Vinh, Xuân Phú, Xuân Thủy, Xuân Thành, 

Xuân Bắc, Xuân Tân, Xuân Tiến, Xuân Trung và giám sát thông qua báo cáo đối 

với các địa phương còn lại. 

- Các cơ quan, đơn vị chịu sự giám sát xây dựng báo cáo và chuẩn bị các tài 

liệu có liên quan để sẵn sàng cung cấp cho Đoàn giám sát khi có đề nghị.  

- Đoàn giám sát nghiên cứu tài liệu, báo cáo của các đơn vị chịu sự giám sát 

trước khi tiến hành giám sát. 
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III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Đoàn giám sát:  

- Xây dựng Đề cương báo cáo gửi các cơ quan, đơn vị, địa phương chịu sự 

giám sát chậm nhất 15 ngày kể từ ngày ban hành Nghị quyết thành lập Đoàn giám 

sát; thông báo chương trình và thành phần Đoàn giám sát chậm nhất là 10 ngày 

trước ngày Đoàn tiến hành làm việc với đơn vị chịu sự giám sát. 

- Kết thúc đợt giám sát, Đoàn giám sát tổng hợp, xây dựng dự thảo báo cáo 

kết quả giám sát, gửi lấy ý kiến của các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan và 

hoàn thiện báo cáo Thường trực HĐND huyện trước khi báo cáo HĐND huyện tại 

kỳ họp gần nhất. 

2. Văn phòng HĐND&UBND huyện: Phối hợp với các Ban của HĐND 

huyện tham mưu Thường trực HĐND huyện các điều kiện để triển khai thực hiện 

kế hoạch giám sát; đôn đốc các đơn vị chịu sự giám sát nộp báo cáo giám sát đúng 

thời hạn quy định. 

3. Đề nghị các cơ quan, đơn vị chịu sự giám sát chuẩn bị nội dung báo cáo, 

hồ sơ, tài liệu liên quan và mời các thành phần của đơn vị, địa phương đến dự và 

làm việc theo yêu cầu của Đoàn giám sát. 

Trên đây là Kế hoạch Giám sát chuyên đề “Công tác tuyển chọn, gọi công 

dân nhập ngũ trên địa bàn huyện từ năm 2021 đến năm 2023”./. 
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