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Số: 33/KH-UBND

KẾ HOẠCH
Tuyên truyền Luật nghĩa vụ quân sự
Để tuyên truyền phổ biến Luật nghĩa vụ quân sự đến mọi tầng lớp nhân dân
trên địa bàn xã Song An, Ủy ban nhân dân xã Song An xây dựng kế hoạch tuyên
truyền Luật NVQS như sau:
I. MỤC ĐÍCH - YÊU CẦU:
1. Mục đích:
- Tuyên truyền giáo dục sâu rộng đến toàn thể nhân dân trên địa bàn xã, đặc
biệt là thanh niên trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ, hiểu rõ nghĩa vụ và quyền lợi
theo luật nghĩa vụ quân sự, các văn bản dưới luật và nghĩa vụ của công dân trong
xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
- Thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội đối với quân nhân đang tại
ngũ; động viên, khen thưởng kịp thời những tập thể, cá nhân có thành tích trong
việc chấp hành Luật NVQS và xử lý theo pháp luật đối với những công dân không
chấp hành Luật NVQS.
2. Yêu cầu:
- Các thôn, làng và các bộ phận có liên quan chấp hành tốt kế hoạch tuyên
truyền Luật NVQS.
- Các thành viên HĐ NVQS theo chức năng nhiệm vụ được phân công phát
huy tốt tinh thần trách nhiệm, nghiêm túc chấp hành kế hoạch tuyên truyền Luật
NVQS, tổng hợp kết quả báo cáo về UBND xã (qua Ban CHQS xã để tổng hợp).
II. Nội dung tuyên truyền
- Luật nghĩa vụ quân sự ngày 19/6/2015.
- Nghị định số 13/2016/NĐ-CP ngày 19/02/2016 của Chính phủ “quy định
trình tự, thủ tục đăng ký và chế độ, chính sách của công dân trong thời gian đăng
ký, khám, kiểm tra sức khỏe nghĩa vụ quân sự”.
- Thông tư 148/2018/TT-BQP ngày 04/10/2018 của Bộ Quốc phòng “quy
định tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ”.

- Nghị định số 27/2016/NĐ-CP ngày 06/4/2016 của Chính Phủ về “Quy định
một số chế độ, chính sách đối với hạ sỹ quan, binh sỹ phục vụ taijngux, xuất ngũ
và thân nhân của hạ sỹ quan, binh sỹ tại ngũ”.
- Nghị định số 120/2013/NĐ-CP ngày 09/10/2013 của Chính phủ về “Xử
phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quốc phòng, cơ yếu.
III. Hình thức tuyên truyền:
- Cấp phát đĩa tuyên truyền Luật nghĩa vụ quân sự cho 06 thôn, làng để
tuyên truyền tại thôn, làng.
- Tuyên truyền trên hệ thống Đài truyền thanh xã.
- Tổ chức tuyên truyền thông qua hội họp tại các thôn, làng.
- Phát tài liệu tuyên truyền cho thanh niên trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ.
- Tuyên truyền trực quan tại UBND xã và các thôn, làng.
- Tổ chức tuyên truyền lưu động tại các thôn, làng.
IV. Thời gian triển khai
TT Thời gian

Bộ phận thực hiên

01

- Các thành viên HĐ
NVQS xã.
- Ban CHQS, Ban
VHTT, Đài truyền
thanh xã, Tư pháp xã,
Thôn, làng.

02

03

Nội dung
- Các chính sách miễn, hoãn và đủ
điều kiện nhập ngũ (Thông tư
148/2018/TT-BQP).
- Quyền lợi và nghĩa vụ của công
Tháng 6,7,8,
dân thực hiện luật NVQS.
9,10,11/2019
- Nghị định số 120/2013/NĐ-CP
ngày 09/10/2013 của Chính phủ "về
xử phạt vi phạm hành chính trong
lĩnh vực quốc phòng, cơ yếu".
- Quyền lợi và nghĩa vụ của công
dân thực hiện luật NVQS.
- Tuyên truyền chế độ chính sách
Tháng
và chuẩn bị cho thanh niên nhập
12/2019
ngũ (Nghị định số 27/2016/NĐTháng
CP).
1,2/2020
- Nghị định số 120/2013/NĐ-CP
ngày 09/10/2013 của Chính phủ "về
xử phạt vi phạm hành chính trong
lĩnh vực quốc phòng, cơ yếu".
- Nội dung đăng ký NVQS Nghị
định số 13/2016/NĐ-CP ngày
Tháng
19/02/2016 của chính phủ "quy
3, 4,5/2020
định trình tự, thủ tục đăng ký và
chế độ, chính sách của công dân

- Các thành viên HĐ
NVQS xã.
- Ban CHQS, Ban
VHTT, Đài truyền
thanh xã, Tư pháp xã,
Thôn, làng.
- Các thành viên HĐ
NVQS xã.
- Ban CHQS, Ban
VHTT, Đài truyền
thanh xã, Tư pháp xã,

Ghi chú

trong thời gian đăng ký, khám, Thôn, làng.
kiểm tra sức khỏe nghĩa vụ quân
sự"
- Nghị định số 120/2013/NĐ-CP
ngày 09/10/2013 của Chính phủ "về
xử phạt vi phạm hành chính trong
lĩnh vực quốc phòng, cơ yếu".
V. Tổ chức thực hiện:
1. Ban CHQS xã: Chủ trì phối hợp với Công chức Văn hóa - xã hội, Đài
truyền thanh xã, Công chức Tư pháp - Hộ tịch xã lập kế hoạch, nội dung tuyên
truyền Luật NVQS, các văn bản liên quan đến công tác QP-QSĐP.
2. Công chức Văn hóa- Xã hội xã:
- Thực hiện tuyên truyền thông qua hệ thống Đài truyền thanh xã; tuyên
truyền trực quan tại các thôn, làng; phối hợp với các công chức khác tuyên truyền
tại các thôn, làng; cấp phát đĩa tuyên truyền Luật nghĩa vụ quân sự cho 06 thôn,
làng; tuyên truyền lưu động tại các thôn, làng.
- Phối hợp các đoàn thể xã trang trí, tuyên truyền cổ động trong đăng ký
NVQS; trong sơ tuyển NVQS; tổ chức gặp mặt đưa tiễn công dân lên đường nhập
ngũ và các ngày lễ của Quân đội nhân dân Việt Nam.
- Chủ động liên hệ với cơ quan cấp trên để tìm băng, đĩa và các tài liệu liên
quan đến công tác tuyên truyền Luật NVQS.
- Tham mưu xây dựng kinh phí tuyên truyền.
4. Công chức Tư pháp - Hộ tịch xã: Có nhiệm vụ phối hợp cùng Ban
CHQS xã và các bộ phận khác cung cấp tài liệu liên quan để phục vụ cho công tác
tuyên truyền và tham gia tuyên truyền bằng hình thức lưu động, tuyên truyền thông
qua sinh hoạt tại các thôn, làng.
5. Công chức Tài chính - Kế toán: Tham mưu kinh phí tổ chức công tác
tuyên truyền; kinh phí cấp phát tài liệu, băng rôn tuyên truyền, hỗ trợ cho tuyên
truyền viên khi thực hiện nhiệm vụ.
6. Thường trực Hội đồng NVQS xã: Chỉ đạo thành viên Hội đồng Nghĩa
vụ quân sự xã xây dựng kế hoạch tuyên truyền sâu rộng trong nhân dân và Đoàn
viên, Hội viên của mình nhận thức rõ nhiệm vụ bảo vệ tổ quốc, tự nguyện, tự giác
chấp hành các quy định về đăng ký NVQS, sơ tuyển, khám tuyển và nhập ngũ,
thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội và một số nhiệm vụ khác được giao
trong quy trình công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2020.

7. Các thôn, làng: Có kế hoạch phối hợp cùng với các bộ phận liên quan để
tổ chức tập hợp nhân dân trong các buổi tuyên truyền.
Trên đây là Kế hoạch tuyên truyền Luật nghĩa vụ quân sự và các văn bản
liên quan của Ủy ban nhân dân xã Song An, đề nghị các bộ phận liên quan triển
khai thực hiện./.
Nơi nhận:
- Phòng VHTT thị xã;
- TT Đảng ủy xã;
- TT HĐND xã;
- UBMTTQVN xã;
- Các tổ chức đoàn thể xã;
- Chi bộ các thôn, làng;
- Trưởng, Phó các thôn làng;
- Lưu:VT.
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