
ỦY BAN NHÂN DÂN  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

HUYỆN DẦU TIẾNG    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
 

Số:             /QĐ-UBND       Dầu Tiếng, ngày        tháng          năm 2020 

 
QUYẾT ĐỊNH 

Về việc  kiện toàn Hội đồng nghĩa vụ Quân sự huyện 

 
 

ỦY BAN NHÂN DÂN  
 

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

Căn cứ Luật Nghĩa vụ quân sự ngày 19/6/2015; 

 Xét Tờ trình số 26/TTr-BCH ngày 10/01/2020 của Chỉ huy trưởng Ban Chỉ 

huy Quân sự huyện, 
 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

 Điều 1. Kiện toàn Hội đồng nghĩa vụ Quân sự huyện gồm các ông, bà có 

tên và giữ chức vụ như sau: 

 1. Ông Nguyễn Phương Linh: Chủ tịch UBND huyện: Chủ tịch Hội đồng. 

2. Ông Lê Danh Tới - Chỉ huy trưởng BCHQS huyện: Phó Chủ tịch thường 

trực Hội đồng. 

3. Ông Võ Minh Châu - Trưởng Công an huyện: Phó Chủ tịch Hội đồng. 

Và các thành viên: 

4. Chánh Văn phòng HĐND - UBND huyện. 

5. Trưởng Phòng Tư pháp. 

6. Trưởng Phòng Văn hóa và Thông tin. 

7. Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo. 

8. Trưởng Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội. 

9. Trưởng Phòng Y tế huyện. 

10. Trưởng Phòng Tài chính – Kế hoạch. 

11. Giám đốc Trung tâm Y tế huyện. 

12. Trưởng Đài Truyền thanh huyện. 

Mời các ông, bà giữ chức vụ sau đây tham gia thành viên Hội đồng: 

13. Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam huyện. 

14. Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân huyện. 

15. Chánh án Tòa án nhân dân huyện 

16. Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện. 



17. Chủ tịch Hội Nông dân huyện. 

18. Chủ tịch Hội Cựu chiến binh huyện. 

19. Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện. 

20. Bí thư Huyện đoàn. 

Tổ giúp việc Hội đồng: 

1. Phó Chỉ huy trưởng động viên Ban CHQS huyện. 

2. Chuyên viên nội chính Văn phòng HĐND - UBND huyện. 

3. Trợ lý quân lực Ban Chỉ huy Quân sự huyện. 

4. Nhân viên tài chính Ban Chỉ huy Quân sự huyện. 

5. Nhân viên quân lực Ban Chỉ huy Quân sự huyện. 

Điều 2. Hội đồng nghĩa vụ Quân sự huyện có trách nhiệm tham mưu Ủy 

ban nhân dân huyện tổ chức điều hành công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập 

ngũ hàng năm, giải quyết các vấn đề liên quan phát sinh trong quá trình thực hiện 

Luật Nghĩa vụ quân sự; bảo đảm giao quân đạt chỉ tiêu về số lượng và chất lượng 

cấp trên giao. 

Điều 3. Chánh Văn phòng HĐND - UBND huyện, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ 

huy Quân sự huyện, Thủ trưởng các ban, ngành, đoàn thể huyện, Chủ tịch UBND 

các xã, thị trấn, các đơn vị liên quan và các ông, bà có tên tại Điều 1 chịu trách 

nhiệm thi hành Quyết định này. 

Quyết định này thay thế Quyết định số 451/QĐ-UBND ngày 29 tháng 7 

năm 2019 của UBND huyện. 

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./. 
 

Nơi nhận: TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  

- UBND tỉnh; CHỦ TỊCH 

- TT. Huyện Ủy; 

- TT. HĐND huyện;  
- CT, các PCT UBND huyện; 
- Như Điều 3; 

- LĐVP, CV; 

- Lưu. VT. 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 



 

 

 

Luật nghĩa vụ Quân sự huyện 

 

Điều 36. Hội đồng nghĩa vụ quân sự 

1. Ủy ban nhân dân các cấp thành lập Hội đồng nghĩa vụ quân sự để 

giúp Ủy ban nhân dân cùng cấp thực hiện pháp luật về nghĩa vụ quân sự. 

2. Thành phần của Hội đồng nghĩa vụ quân sự các cấp: 

a) Hội đồng nghĩa vụ quân sự cấp tỉnh, cấp huyện gồm: 

Chủ tịch Hội đồng nghĩa vụ quân sự là Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, 

cấp huyện; 

Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng nghĩa vụ quân sự là Chỉ huy trưởng cơ 

quan quân sự cấp tỉnh, cấp huyện; 

Phó Chủ tịch Hội đồng nghĩa vụ quân sự là Giám đốc Công an cấp tỉnh, 

Trưởng Công an cấp huyện; 

Các ủy viên Hội đồng nghĩa vụ quân sự là người đứng đầu Ủy ban Mặt trận 

Tổ quốc Việt Nam, Liên đoàn lao động Việt Nam, Đoàn thanh niên cộng sản Hồ 

Chí Minh, Hội liên hiệp phụ nữ Việt Nam, Hội nông dân Việt Nam, Hội cựu chiến 

binh Việt Nam và một số cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân do Chủ 

tịch Ủy ban nhân dân cùng cấp quyết định. 

 


