
ỦY BAN NHÂN DÂN 

XÃ TÂN QUY TÂY 
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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số: 100 /QĐ-UBND-TL Tân Quy Tây, ngày   13  tháng 9  năm 2022 
 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc kiện toàn Hội đồng Nghĩa vụ quân sự xã Tân Quy Tây 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ TÂN QUY TÂY 
  

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức 

chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Luật Nghĩa vụ Quân sự năm 2015 

Theo đề nghị của Ban Chỉ  huy quân sự xã Tân Quy Tây 

 Theo đề nghị của Cán bộ Nội vụ xã. 

QUYẾT ĐỊNH: 

 Điều 1. Kiện toàn Hội đồng Nghĩa vụ  xã Tân Quy Tây, gồm các thành 

viên sau: 

1. Chủ tịch Hội đồng: Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã; 

2. Phó Chủ tịch Hội đồng:  

- Phó Chủ tịch Thường trực: Chỉ huy Trưởng Ban CHQS xã; 

- Phó Chủ tịch Hội đồng: Trưởng Công an xã; 

3. Các Ủy viên: 

- Công chức Tư pháp – Hộ tịch; 

- Công chức Tài chính – Kế toán; 

- Công chức Văn  hóa – Xã hội (phụ trách VHTDTT); 

- Công chức Văn hóa – Xã hội (phụ trách LĐTBXH); 

- Công chức Văn phòng – Thống kê; 

- Phó Trưởng Trạm Y tế (phụ trách Trạm); 

- Trưởng Ban nhân dân 03 ấp; 

4. Mời Lãnh đạo các cơ quan, tổ chức sau đây tham gia Ủy viên Hội đồng: 

- Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã; 

- Chủ tịch Công đoàn xã Tân Quy Tây; 

- Chủ tịch Hội Nông dân xã; 

- Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã. 

- Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xã; 
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- Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã. 

Điều 2. Giúp Ủy ban nhân dân cấp xã tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp 

luật về nghĩa vụ quân sự; tổ chức cho công dân đăng ký nghĩa vụ quân sự và 

khám sức khỏe. 

Báo cáo Ủy ban nhân dân cấp xã và Hội đồng nghĩa vụ quân sự cấp thành 

phố danh sách công dân được gọi nhập ngũ, tạm hoãn gọi nhập ngũ, miễn gọi 

nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân. 

Tổ chức cho công dân thực hiện lệnh gọi nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ 

tham gia Công an nhân dân; lệnh gọi tập trung huấn luyện, diễn tập, lệnh kiểm 

tra sẵn sàng động viên, sẵn sàng chiến đấu. 

Giúp Ủy ban nhân dân cấp xã kiểm tra, hướng dẫn cơ quan, tổ chức liên 

quan trong việc thực hiện chính sách hậu phương quân đội và quản lý công dân 

trong diện thực hiện nghĩa vụ quân sự ở địa phương. 

Giúp Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã xem xét, giải quyết khiếu nại, tố 

cáo trong việc thực hiện pháp luật về nghĩa vụ quân sự. 

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết 

định số 33/QĐ-UBND-TL ngày 13 tháng 8 năm 2018 của Ủy ban nhân dân xã Tân 

Quy Tây. 

 Điều 4. Công chức Văn phòng – Thống kê, và các thành viên có tên theo 

các chức danh quy định tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 
 

Nơi nhận: TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 
-Như Điều 4; 

- TT.TU, TT.HĐND xã; 

- CT và PCT.UBND xã; 

- Lưu:VT. 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

                 Phan Thanh Vũ 
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