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CHiTH! 
Bang k nghia vy quân siy, phtro'ng tin k5 thut Ian dâu; dãng k phyc vy 
trong ngich dr b; phüc tra lirc ltrçrng dr bj dng viên, dan quân t*y v và 

nguôn sn sang nhp ngü nãm 2020 

Näm 2018, thành ph dà chi dao  các cp, các ngành và các dan vj Ca si 
quán triêt, tri'ên khai thrc hin dông b, hiu qua cong tác Quôc phOng (QP), 
Quân sir dja phiiang (QSDP). Vic dang k nghia vit quân sir (NVQS) lan dâu, 
phiic tra xây dimg lirc lu'çmg Dan quail t1r v (DQTV), hrc li.rcing Dr bj dng viên 
(DBDV) dixçc thrc hin nên nêp, nghiêm tUc. Dã to chrc phüc tra tai  142 dâu 
mOi các phu'ing, xà, ca quan, doanh nghip, nhà tnr&ng, dang k tuôi 17 cho 
1.241 nam cong dan; 4.353 quân nhân di.r bj (QNDB) hang 1; 12.468 QNDB 
htng 2, 233 si quan dr bj (SQDB), 2.589 nü chuyên mon k5 thu.t (NCMKT); 
910 phi.ro'ng tin k' thut (PTKT) cüa nên kinh tê quôc dan; rà soát, phiic tra, cap 
466 the quân nhân chuyên nghip (QNCN), ha si quan, binh sT (HSQ-BS) dir bj 
duçc sap xêp vào dan vj DBDV bão dam theo Lut và Pháp 1nh. 

Tuy nhiên, cong tác xây dimg hrc 1uqng DQTV, DBDV van con bc 1 
mt so diem han  chê; do là: Mt so b phn can b phuOng, xã, Ca quan, doanh 
nghip, nhà trueing chua nhn thrc day dü ye nhim vi däng k' NVQS, phüc tra 
xây drng hrc luçmg (dc bit là vic di chuyên nghia v11 quân sr cho so cOng 
dan i dja phuang khác ye co quan lam vic, cOng tác chua thirc hin theo Diêu 
15, chuang I cüa Lut NVQS), vic xay dimg và triên khai ké hoach chua thirc 
sir cu the, ti mi và sat vài thirc té, to chirc phüc tra chua chat chë chat lucmg 
thâp, dc bit là so ca quan, doanh nghip. 

Dê lam tot cOng tác däng k NVQS, PTKT lan dâu; dàng k phic v11 
trong ngch dir bj; phic tra lirc lu'cing DBDV, DQTV và nguôn sn sang nhQtp 
ngü (SSNN) näm 2020. Chü tjch UBND thành phô yêu câu UBND các phtthng, 
xã; Thu truâng co quan, to chic, don vj doanh nghip, nhà tru&ng trên da-bàn 
thành phô tp trung to chüc thirc hin tot mt so thim v11 sau: 

1. Tiêp t1ic quán trit và thrc hin nghiêm Nghj quyêt so 28-NQ/TWngày 
25/10/2013 cüa Ban chap hành Trung uang Dàng (khoa XI) ye chiên luqc bao 
v To quOc trong tInh hInh m9i; Nghj djnh so 152/ND-CP ngày 10/10/2007 cüa 
ChInh phü ye khu vrc phOng thO; Nghj djnh so 02/201 6/ND-CP ngày 
05/01/2016 cüa ChInh phü sira dOi mt sO diêu cña Nghj djnh so 1521ND-CP; 
Chi thj so 16/CT-TW cüa Ban BI thu TW Dàng (khoá IX) ye tang ciRmg sr lành 
dao cüa Dãng dOi vii hrc luçmg DQTV, DBDV trong tInh hInh hin nay; quán 
trit và triên khai thirc hin nghiem Lut NVQS, Lust  DQTV, Pháp 1nh ye 1irc 
lu'qng DBDV và các Ngh djnh, Thông tu, huóng dn thirc hin Lut. To chuc 
tot vic tuyen truyên, quail trit cho can b, dâng viên, nhân dan, Fçrc 1ung vu 
trang, nâng cao thüc trách nhim trong xây dirng nn Quc phông toàn dan, 
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th trn chin tranh nhân dan, gop phn thrc hin thing igi nhim vii xây dirng 
và Bâo v To quôc trong tInh hInh mâi. 

2. Xây dirng kê hoach,  thành 1p to Cong tác, triên khai và thc hin tot 
nhim vii däng k nghia v11 quân sir, phuong tin k thut lan dâu; däng k phc 
vi trong ngch dçr bj; phüc tra 1rc luçmg DBDV, DQTV và nguOn SSNN nàm 
2020 dam bâo chat chê, dung thu tiic nguyen täc. 

3. Näm chäc thuc lirc cá ye sO luçmg vâ chat li.rçing, dãng ks', quán 1' chat 
ch, tiên hành diêu chinh sap xêp biên chê các don vj DQTV, DBDV theo quyêt 
dnh cüa UBNID thành phô giao. 

4. Ban CHQS thành phô phôi hçp cht chê viii các phông, ban, ngânh, 
doàn the thành phô và các phu?mg, xâ; co quan, doanb nghip, nhà tnrô'ng thirc 
hin tot nhim vi dang k NVQS, PTKT lan dâu; dAng k phiic vi trong ngch 
di,r bj; phiic tra !1rc luçmg DBDV, DQTV và nguon SSNN nãrn 2020; ra soát 
biên chê các don vj DBDV thông kê, dang k so 1iu thông nhât theo mâu biêu 
quydjnh. 

5. Các Co quan, don vj to diêu kin thu.n lçi dê lirc hrçing DQTV, 
QNDB dâ xêp vào các don vj DBDV, can b duçic bô nhim giC chüc vv chi 
buy don vj DQTV, DBDV ducic sinh hot h9c tp vâ chi trâ phii cap trácb nhim 
hang tháng, qu theo diing quy djnh cüa Lut DQTV và Pháp 1nh ye !irc krçing 
DBDV. 

6. UBND các phumg, xã; thu trrnmg các co quan, doanh nghip, nhà 
trithng trên dja bàn thành phô can cir tInh hInh thirc tê a Co S, xây dirng ke 
hoch, triên khai thirc hin nghiêm chi thj nay. 

7. Giao Ban CHQS thành phô tham rnlxu cho UBND tbành phô xây dirng 
kê hoach, huang dan, theo dOi, dOn dOc, kiêm tra vic thirc hin cüa các don vj 
và tOng hcp kêt qua báo cáo Thumg tr?c UBND thành phô./. 1 

Noinhin:71 
- Bô CHQS tinh (Ban QL); 
- TT Thành üy, UBND thánh pho; 
- Các phông, ban, nganh thánh pho; 
- Các phuè'ng, xä, CQ, DN, Nhà tnring; 
- Luu: VT, NC. 


	Page 1
	Page 2

