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KẾ HOẠCH 

Thâm nhập công dân trúng tuyển nghĩa vụ Quân sự năm 2019 
 
 

Căn cứ Luật Nghĩa vụ Quân sự số 78/2015/QH3 ngày 19/6/2015; 

Căn cứ Thông tư số 148/2018/TT-BQP ngày 04/10/2018 của Bộ Quốc 

phòng về quy định tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ; 

Thực hiện hướng dẫn của Ban Chỉ huy Quân sự quận Hải Châu về việc 

tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2019, 

Để đảm bảo cho công tác nắm lý lịch của bản thân, gia đình, tâm tư nguyện 

vọng của công dân trúng tuyển và đảm bảo chỉ tiêu giao quân đạt kết quả tốt, 

không có trường hợp chống lệnh, Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự phường Thuận 

Phước (sau đây viết tắt là Hội đồng NVQS) xây dựng kế hoạch phân công thành 

viên Hội đồng NVQS phường thâm nhập công dân trúng tuyển nghĩa vụ Quân sự  

năm 2019 như sau: 

1. Mục đích, yêu cầu 

a) Nhằm phục vụ tốt nội dung cơ bản trong quy trình tuyển chọn, gọi công 

dân nhập ngũ, nhất là phối hợp thực hiện tốt công tác thâm nhập đối với công dân 

nhập ngũ. Đồng thời làm tốt công tác tuyên truyền vận động thanh niên, nhân dân 

thực hiện tốt Luật NVQS.  

b) Hội đồng NVQS phường thành lập đoàn cán bộ thực hiện tốt công tác 

thâm nhập để nắm chắc đầy đủ các yếu tố của từng thanh niên sẵn sàng nhập ngũ.  

2. Phân công thành viên  

Căn cứ vào danh sách công dân đã trúng tuyển NVQS năm 2019, Hội đồng 

NVQS phường xây kế hoạch phân công thành viên tiến hành thâm nhập nắm lai 

lịch chính trị, hoàn cảnh gia đình của thanh niên trúng tuyển NVQS năm 2019, cụ 

thể như sau: 

DANH SÁCH THANH NIÊN TRÚNG TUYỂN NVQS NĂM 2019 
 

Stt Họ và tên TDP Người phụ trách 
Khu vực 

Chi bộ 

1 Trần Thiện Hoàn Phúc 2 

Lê Thị Hà (Tổ trưởng)  

Hồ Thị Nga 

Trương Thị Thanh Hà 

Nguyễn Văn Hàng (BTCB) 

Lê Văn Cường 

Phạm Lợi (DQTT) 

Khu vực 1 

Thuận Lập 2 
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2 Nguyễn Đức Minh 26 

Nguyễn Văn Bao (Tổ trưởng) 

Lê Thị Bích Hiền 

Đinh Thiên Thương 

Trần Văn Bình (BTCB) 

Phan Ry (DQTT) 

Trần Minh Toàn (DQTT) 

Khu vực 4 

Thanh Bồ 5 

3 Nguyễn Trung Hiếu 27 

4 
Nguyễn Hoàng Duy 

Quang 
29 

Nguyễn Phan Chánh (Tổ trưởng) 

Đặng Ngọc Lam 

Đoàn Thị Thanh Tâm (BTCB) 

Phan Thành Đức (BTCB) 

Nguyễn Ngọc Hưng (DQTT) 

Hoàng Minh Tú (DQTT) 

Khu vực 5 

Thanh Bồ 6 

Đức Lợi 4 

5 Trần Hữu Nghĩa 30 

6 Trần Hữu Minh Thành 34 

7 Phan Hoài Trung 43 Vũ Minh Khoa (Tổ trưởng) 

Nguyễn Thị Thu Hương 

Hoàng Thu Mai 

Nguyễn Thị Dung 

Lưu Văn Học (BTCB) 

Trần Thị Hạnh (BTCB) 

Phan Quốc Trí (DQTT) 

Khu vực 7 

Đa Phước 

Bình Phước 3 

8 Lê Trung Tín 44 

9 Nguyễn Văn Trường Tiến 45 

10 Trần Quốc Bảo 46 

11 Phan Văn Nguyên Khoa 60 

Lê Thị Bích Hòa (Tổ trưởng) 

Nguyễn Thị Tâm Chuyên (BTCB) 

Trương Quang Phương (DQTT) 

Khu vực 9 

Tân Phước 6 

 

Ghi chú: Đề nghị các đồng chí được phân công theo dõi quản lý, nắm tâm 

tư nguyện vọng các gia đình và tư tưởng của thanh niên trúng tuyển NVQS từ nay 

cho đến ngày giao quân nhập ngũ năm 2019. Chủ động kịp thời báo cáo về 

Thường trực Hội đồng NVQS phường (qua đồng chí CHT-BCH Quân sự phường). 

3. Thời gian thâm nhập 

Từ ngày 07/01/2019 đến ngày 28/02/2019. 

4. Tổ chức thực hiện 

a) BCH Quân sự phường chịu trách nhiệm chuẩn bị các biểu mẫu, tổng hợp 

báo cáo Đảng ủy, UBND phường kết quả các bước thực hiện theo kế hoạch. Chủ 

động liên hệ khu dân cư trong quá trình thâm nhập, tham mưu đề xuất kinh phí 

phục vụ công tác triển khai. 

b) Hội đồng NVQS căn cứ vào số lượng công dân trúng tuyển NVQS, tổ 

chức thâm nhập nắm chắc hoàn cảnh, lai lịch chính trị của gia đình, bản thân công 

dân, trình độ văn hóa, sức khỏe, tư tưởng của công dân và ghi đầy đủ vào phiếu 

thâm nhập và chịu trách nhiệm xác nhận nội dung trong phiếu thâm nhập và chất 
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lượng của từng thanh niên nhập ngũ. Mời công dân nhập ngũ và đại diện gia đình 

để đoàn cán bộ thâm nhập địa phương tiến hành gặp mặt từng công dân và đại diện 

gia đình. 

c) Các thành viên Hội đồng NVQS phường căn cứ thời gian trên phân công 

thực hiện thâm nhập đảm bảo theo kế hoạch.  

Trên đây là kế hoạch thâm nhập công dân trúng tuyển NVQS năm 2019, thực 

hiện tròn khâu tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2019 của Hội đồng NVQS 

phường Thuận Phước. Kính mong các hội đoàn thể, các thành viên Hội đồng NVQS 

phường phối hợp tổ chức thực hiện nghiêm túc để công tác tuyển chọn gọi công dân 

nhập ngũ năm 2019 của phường đảm bảo chỉ tiêu cấp trên giao./. 
 

Nơi nhận:              
- HĐNVQS quận Hải Châu (báo cáo); 

- BCH Quân sự quận Hải Châu (báo cáo); 

- Đảng ủy, HĐND phường (báo cáo); 

- Các TV HĐNVQS phường (thực hiện); 

- BCH Quân sự , Công an phường (thực hiện); 

- Lưu: VT, HĐNVQS (23 bản). 

TM. HỘI ĐỒNG NGHĨA VỤ QUÂN SỰ 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 
 

CHỦ TỊCH UBND PHƯỜNG 

Lê Thị Thuận 
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