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KẾ HOẠCH 

Tổ chức sơ kết 6 năm thực hiện Luật Nghĩa vụ quân sự  

năm 2015, giai đoạn 2016 - 2021 
 

 

Thực hiện Kế hoạc số 83/KH-UBND ngày 07/4/2021 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh Lạng Sơn về Tổ chức sơ kết 6 năm thực hiện Luật Nghĩa vụ quân sự 

năm 2015, giai đoạn 2016 – 2021, Ủy ban nhân dân huyện Hữu Lũng, xây dựng 

kế hoạch Tổ chức sơ kết 6 năm thực hiện Luật Nghĩa vụ quân sự năm 2015, giai 

đoạn 2016 – 2021, cụ thể như sau: 

I. MỤC ĐÍCH - YÊU CẦU 

1. Mục đích 

Sơ kết 6 năm thực hiện Luật Nghĩa vụ quân sự (NVQS) năm 2015 gắn với 

đánh giá kết quả công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ (tuyển quân) 

hằng năm và 6 năm giai đoạn 2016 - 2021 theo quy định của Pháp luật; đánh giá 

làm rõ tính ưu việt và những hạn chế, vướng mắc, bất cập của Luật NVQS và 

các văn bản hướng dẫn thi hành. Qua đó đề xuất những giải pháp nhằm thực 

hiện công tác tuyển quân những năm tới đạt chỉ tiêu, chất lượng, hiệu quả hơn. 

Góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực để xây dựng Quân đội nhân dân 

Việt Nam cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại; đáp ứng yêu cầu 

nhiệm vụ trong tình hình mới.  

2. Yêu cầu 

- Tổ chức sơ kết, đánh giá ở các cấp bảo đảm chặt chẽ, khách quan, toàn 

diện, thực chất, tiết kiệm và hiệu quả. Nội dung sơ kết phải gắn với điều kiện 

thực tiễn của từng cơ sở, kết quả công tác tuyển quân hằng năm.  

- Thực hiện nghiêm các quy định về phòng chống dịch bệnh Covid-19. 

Tổng hợp báo cáo kết quả đúng nội dung theo mẫu biểu, thời gian quy định. 

II. NỘI DUNG 

1. Công tác quán triệt, tuyên truyền, phổ biến Luật NVQS; 

2. Công tác xây dựng văn bản chi tiết hướng dẫn thi hành Luật NVQS; 

3. Kết quả 6 năm thực hiện công tác tuyển quân; 

4. Thực hiện chế độ chính sách đối với hạ sỹ quan tại ngũ, xuất ngũ và thân 

nhân (tập trung nội dung về chế độ, chính sách, nhất là công tác hướng nghiệp, 

đào tạo nghề, tạo việc làm sau xuất ngũ) và công tác hậu phương Quân đội; 
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5. Trách nhiệm của các cấp, các ngành, cơ sở, cơ quan, tổ chức và cá nhân 

trong chỉ đạo, phối hợp thực hiện Luật NVQS năm 2015; 

6. Công tác thi đua khen thưởng; kết quả giải quyết đơn thư, khiếu lại, tố 

cáo; thực hiện chế tài xử phạt liên quan đến thực hiện Luật NVQS năm 2015; 

7. Hạn chế, vướng mắc, bất cập; 

8. Nguyên nhân và bài học kinh nghiệm; 

9. Phương hướng thực hiện Luật gắn với công tác tuyển quân thời gian tới.  

III. TỔ CHỨC, PHƯƠNG PHÁP 

1. Tổ chức 

Tổ chức sơ kết ở 2 cấp (cấp xã, thị trấn; cấp huyện) 

2. Phương pháp 

a) Cấp xã, thị trấn: Xây dựng báo cáo sơ kết (không tổ chức hội nghị) 

b) Cấp huyện: Tổ chức hội nghị rút kinh nghiệm tuyển quân năm 2021 

gắn với sơ kết 6 năm thực hiện Luật NVQS năm 2015. 

IV. THỜI GIAN 

1. Cấp xã, thị trấn 

Báo cáo sơ kết 6 năm thực hiện Luật NVQS năm 2021 gửi về UBND 

huyện (qua Ban CHQS huyện) trước ngày 15/4/2021. 

2. Cấp huyện 

Sơ kết 1/2 ngày; ngày 26 tháng 4 năm 2021, xong báo cáo bằng văn bản 

gửi về UBND tỉnh (qua Bộ CHQS tỉnh) trước ngày 30/4/2021 

V. THÀNH PHẦN THAM GIA SỞ KẾT CẤP HUYỆN 

A. ĐẠI BIỂU MỜI 

- Đại biểu Hội đồng nghĩa vụ quân sự tỉnh; 

- Lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh. 

B. ĐẠI BIỂU HUYỆN 

1. Thường trực Huyện ủy; 

2. Thường trực Hội đồng nhân dân huyện; 

3. Lãnh đạo UBND huyện (Chủ trì Hội nghị); 

4. Thành viên Hội đồng NVQS huyện; 

5. Ban CHQS huyện (Cơ quan chuyên môn dự do đơn vị tự xác định); 

6. Công an huyện; 

7. Cấp xã: Chủ tịch UBND; Chỉ huy trưởng; Trưởng Công an; Trạm 

trưởng Trạm Y tế xã, thị trấn. 
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8. Phóng viên Trung tâm, Văn hóa - Thể thao và Truyền thông huyện đến 

ghi hình, đưa tin về Hội nghị. 

VI. CÔNG TÁC BẢO ĐẢM 

Sử dụng ngân sách địa phương  

VII. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Ban CHQS huyện 

- Phối hợp với Văn phòng HĐND và UBND huyện xây dựng kế hoạch, 

báo cáo trung tâm và mọi công tác bảo đảm phục vụ hội nghị sơ kết. 

- Phối hợp với Phòng nội vụ huyện làm tốt công tác thi đua khen thưởng 

đối với tập thể cá nhân trong 6 năm thực hiện Luật NVQS năm 2015 cho tập thể 

cá nhân hoàn thành tốt công tác tuyển quân hằng năm. 

- Hướng dẫn Ban CHQS các xã, thị trấn làm báo cáo theo đúng mẫu biểu 

và nộp đúng thời gian quy định. 

- Phối hợp với Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện dự trù kinh phí bảo đảm 

cho tổ chức hội nghị sơ kết. 

- Thông báo thời gian, gửi giấy mời tới các thành phần dự Hội nghị. 

2. Văn phòng HĐND và UBND huyện 

- Phối hợp với Ban CHQS huyện xây dựng kế hoạch, báo cáo và công tác 

bảo đảm cho sơ kết 6 năm thực hiện Luật NVQS năm 2015. 

- Làm công tác tổ chức Hội nghị. 

3. Phòng Nội vụ huyện 

Phối hợp với Ban CHQS huyện làm công tác thi đua khen thưởng đối với 

tập thể cá nhân trong 6 năm thực hiện Luật NVQS năm 2015 cho tập thể cá nhân 

hoàn thành tốt công tác tuyển quân hằng năm. 

4. Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện 

Phối hợp với Ban chỉ huy quân sự huyện dự trù kinh phí bảo đảm cho tổ 

chức hội nghị sơ kết. 

5. Các phòng, ban, ngành, đoàn thể huyện 

Tham gia dự Hội nghị đúng, đủ thành phần; các đồng chí là thành viên Hội 

đồng nghĩa vụ quân sự huyện chuẩn bị ý kiến tham luận tại Hội nghị. 

6. Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn 

Xây dựng báo cáo sơ kết gửi về Ủy ban nhân dân huyện (qua Ban CHQS 
huyện) đúng thời gian quy định. 

Tham gia Hội nghị đúng, đủ thành phần và chuẩn bị ý tham luận tại Hội nghị 
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Căn cứ Kế hoạch này, yêu cầu các cơ quan, đơn vị; UBND các xã, thị trấn 

quán triệt và triển khai thực hiện đảm bảo thời gian theo quy định./.  
ơ 

Nơi nhận: 
- Bộ CHQS tỉnh (b/c); 

- TT HU, HĐND huyện (b/c);  

- CT, PCT UBND huyện; 

- Các thành viên HĐNVQS huyện; 

- Ban CHQS huyện; Công an huyện; 

- Trung tâm VHTT&TT; 

- UBND 24 xã, thị trấn; 

- Lưu: VT, QS. V50.  

 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Bùi Quốc Khánh 
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CHƯƠNG TRÌNH 

Hội nghị rút kinh nghiệm công tác tuyển quân năm 2021 và sơ kết 6 năm 

thực hiện Luật Nghĩa vụ quân sự năm 2015, giai đoạn 2016 – 2021 
(Kèm theo Kế hoạch số      /KH-UBND, ngày     tháng 4/2021 của UBND huyện) 

 

Thời gian: Từ      giờ     phút, ngày 26/4/2021. 

Chủ trì: Lãnh đạo UBND huyện. 

 

TT Nội dung Người thực hiện 

1 Công tác tổ chức Văn phòng HĐND và UBND huyện 

2 Khai mạc Hội nghị Chủ tịch UBND huyện 

3 

Báo cáo sơ kết 6 năm thực hiện 

Luật Nghĩa vụ quân sự năm 

2015, giai đoạn 2016 - 2021 

Chỉ huy trưởng Ban CHQS huyện 

4 Hội nghị thảo luận Chủ tịch UBND huyện 

5 Đaị biểu cấp trên phát biểu  

6 Công tác thi đua, khen thưởng Phòng Nội vụ huyện 

7 Kết luâṇ và bế mac̣ Hôị nghi ̣ Chủ tịch UBND huyện 

 
                                                                                   BAN TỔ CHỨC 
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