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PHÂN CÔNG 

Thành viên Hội đồng nghĩa vụ quân sự tỉnh chỉ đạo, hướng dẫn 

 hoạt động của Hội đồng nghĩa vụ quân sự các huyện, thành phố 

 

 

Căn cứ nhiệm vụ của Hội đồng nghĩa vụ quân sự tỉnh được quy định tại 

Điều 37 Luật Nghĩa vụ quân sự năm 2015;  

  Hội đồng nghĩa vụ quân sự tỉnh phân công các thành viên chỉ đạo, kiểm 

tra, đôn đốc hoạt động của Hội đồng nghĩa vụ quân sự các huyện, thành phố 

năm 2020 như sau: 

 1. Ông Phạm Đình Nghị, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Hội 

đồng nghĩa vụ quân sự tỉnh chỉ đạo chung. 

 2. Ông Đinh Quang Trung, Đại tá, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự 

tỉnh, Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng nghĩa vụ quân sự tỉnh giúp Hội đồng 

chỉ đạo, theo dõi, đôn đốc các địa phương tổ chức thực hiện nhiệm vụ tuyển 

chọn, gọi công dân nhập ngũ theo kế hoạch. 

 3. Ông Phạm Văn Long, Đại tá, Giám đốc Công an tỉnh, Phó Chủ tịch Hội 

đồng nghĩa vụ quân sự tỉnh chỉ đạo Công an các địa phương phối hợp với cơ quan 

Quân sự cùng cấp tổ chức thực hiện pháp luật về nghĩa vụ quân sự; chỉ đạo Công 

an các cấp tuyển chọn công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân. 

 4. Ông Cao Xuân Hùng, Giám đốc Sở Giáo dục & Đào tạo theo dõi, chỉ 

đạo huyện Xuân Trường. 

 5. Ông Cù Đức Thuận, Giám đốc Sở Tư pháp và bà Bùi Thị Minh Thu, 

Giám đốc Sở Y tế theo dõi, chỉ đạo huyện Ý Yên. 

 6. Ông Đoàn Văn Hùng, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh 

và ông Nguyễn Thanh Nhã, Giám đốc Sở Tài chính theo dõi, chỉ đạo huyện 

Trực Ninh. 

 7. Ông Trần Anh Dũng, Giám đốc Sở Kế hoạch & Đầu tư và ông Nguyễn 

Hùng Mạnh, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh theo dõi, chỉ đạo huyện Vụ Bản. 

 8. Ông Trần Quang Tiến, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh và bà Nguyễn 

Thị Hà, Chủ tịch Hội liên hiệp Phụ nữ tỉnh theo dõi, chỉ đạo thành phố Nam Định. 

 9. Ông Vũ Văn Nghĩa, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh theo dõi, chỉ đạo 

huyện Hải Hậu. 
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 10. Ông Hoàng Đức Trọng, Giám đốc Sở Lao động- Thương binh và Xã 

hội theo dõi, chỉ đạo huyện Giao Thuỷ. 

11. Ông Trần Kha, Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh theo dõi, chỉ 

đạo huyện Mỹ Lộc. 

12. Ông Nguyễn Tiến Dũng, Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch 

theo dõi, chỉ đạo huyện Nghĩa Hưng. 

13. Ông Triệu Văn Thái, Bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh 

tỉnh theo dõi, chỉ đạo huyện Nam Trực. 

 Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh là cơ quan thường trực của Hội đồng nghĩa vụ 

quân sự tỉnh, chủ trì phối hợp các cơ quan liên quan tham mưu cho Tỉnh uỷ, Ủy 

ban nhân dân, Hội đồng nghĩa vụ quân sự tỉnh chỉ đạo các cấp, các ngành triển 

khai công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia 

Công an nhân dân đạt kết quả tốt. 

 Ủy ban nhân dân tỉnh, Hội đồng nghĩa vụ quân sự tỉnh yêu cầu các thành 

viên theo chức năng nhiệm vụ, chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc hoạt động của Hội 

đồng nghĩa vụ quân sự các huyện, thành phố được phân công; chịu trách nhiệm 

trước Hội đồng nghĩa vụ quân sự và Ủy ban nhân dân tỉnh về kết quả tuyển 

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

năm 2020. 

 Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tạo điều kiện để thành viên Hội 

đồng nghĩa vụ quân sự tỉnh hoàn thành nhiệm vụ được giao./. 

 
 

Nơi nhận: 
- Đ/c Chủ tịch UBND tỉnh;                                
- Thành viên HĐNVQS tỉnh; 

- Bộ CHQS tỉnh; Công an tỉnh; 

- UBND các huyện, thành phố; 

- CVP UBND tỉnh; 

- Lưu: VP1, VP8. 

 

TM. HỘI ĐỒNG 
CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

 

 

CHỦ TỊCH UBND TỈNH 

Phạm Đình Nghị 
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