
ỦY BAN NHÂN DÂN 

XÃ TRỰC THANH 

 

Số:      /QĐ-UBND 

      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

Trực Thanh, ngày 23 tháng 3 năm 2023 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Thành lập Ban chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ 

đăng ký nghĩa vụ quân sự lần đầu; đăng ký phục vụ trong ngạch dự bị; 

phúc tra lực lượng dự bị động viên, dân quân tự vệ 

và nguồn sẵn sàng nhập ngũ năm 2024 

 
ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ TRỰC THANH 

 

Căn cứ luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; 

Căn cứ luật Nghĩa vụ Quân sự  năm 2015, Luật Dân quân tự vệ năm 2019, 

Luật lực lượng dự bị đồng viên năm 2019;  

   Căn cứ Kế hoạch số 18/KH-UBND ngày 24/02/2023 của UBND huyện Trực 

Ninh về việc đăng ký nghĩa vụ Quân sự lần đầu, đăng ký phục vụ trong ngạch dự bị; 

phúc tra lực lượng dự bị động viên, dân quân tự vệ và nguồn sẵn sàng nhập ngũ 

năm 2024. 

   Theo đề nghị của Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy Quân sự xã. 

 
                                                     QUYẾT ĐỊNH: 

 

        Điều 1. Thành lập tổ công tác thực hiện nhiệm vụ đăng ký nghĩa vụ Quân sự lần đầu, 

đăng ký phục vụ trong ngạch dự bị; phúc tra lực lượng dự bị động viên, dân quân tự vệ và 

nguồn sẵn sàng nhập ngũ năm 2024 gồm: 

   1. Ông: Vũ Đình Huy – Phó chủ tịch UBND xã                                  : Tổ trưởng 

 2. Ông: Trần Nam Thái - Chỉ huy trưởng Quân sự xã                         : Tổ phó 

   3. Ông: Ngô Ba Đăng Tuấn - Trưởng công an xã                                : Tổ viên 

 4. Bà:  Nguyễn Thị Lan Anh – Công chức văn phòng thống kê xã     : Tổ viên 

   5. Ông: Vũ Như Hải - Trạm trưởng y tế xã                                          : Tổ viên 

   6. Ông: Nguyễn Đình Tân - Công chức TP - Hộ Tịch xã                     : Tổ viên 

   7. Ông: Trần Văn Đạo - Bí thư đoàn thanh niên CSHCM xã               : Tổ viên 

   8. Ông: Nguyễn Trung Kiên - Công chức Văn hóa – Xã hội                : Tổ viên 

       Điều 2. Tổ công tác có nhiệm vụ chỉ đạo,  hướng dẫn và thực hiện về trình tự, nội 

dung đăng ký, phúc tra theo đúng qui định của pháp luật. Tuyên truyền rộng rãi Luật nghĩa 

vụ quân sự năm 2015, Luật Dân quân tự vệ năm 2019, Luật lực lượng dự bị động viên năm 

2019 đến các tầng lớp nhân dân. 

        Điều 3. Văn phòng HĐND - UBND xã, Ban chỉ huy quân sự xã, các ban ngành đoàn 

thể có liên quan và các ông có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.                   

 
Nơi nhận: 
- Ban CHQS huyện; 

- TT Đảng ủy xã; 

- Lãnh đạo HĐND, UBND xã;  

- Như điều 3;                                                                                    

- Lưu VP.                      

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Thực 
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