Sáng 04/4/2019, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự (NVQS) quận Sơn Trà tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác
tuyển quân năm 2019 và đề ra phương hướng, nhiệm vụ tuyển quân năm 2020. Đồng chí Trần Thị Thanh
Tâm - Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận, Chủ tịch Hội đồng NVQS quận dự và chỉ đạo hội nghị.

Các đại biểu dự Hội nghị

Báo cáo tại Hội nghị cho biết, năm 2019, công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ tiếp tục nhận được
sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Quận ủy, UBND quận; Cơ quan quân sự quận đã chủ động phối hợp, hiệp
đồng với các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể quận và các địa phương hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ về tuyển
quân; Lễ giao nhận quân được tổ chức trang trọng, an toàn, tiết kiệm và đúng quy định, đảm bảo chi tiêu
giao, nhân quận, tạo được không khí vui tươi, phấn khởi, thực sự là Ngày hội tòng quân.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Đại tá Dương Tấn Ơi - Phó Tham mưu trưởng Bộ chỉ huy quân sự
Thành phố đã ghi nhận, đánh giá cao và biểu dương những kết quả mà Hội đồng NVQS quận đã đạt được
trong công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2019.

Kết luận Hội nghị, đồng chí Trần Thị Thanh Tâm - Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận, Chủ tịch Hội
đồng NVQS quận nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm công tác tuyển quân năm 2020 và những năm tiếp
theo, trong đó chú trọng công tác phối hợp, nắm chắc tình hình, kịp thời tham mưu cho UBND quận khi có
các tình huống xảy ra; xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân cố tình vi phạm Luật Nghĩa vụ quân sự, nhất là các
trường hợp cố tình trốn, chống, cản trở; chủ động hướng dẫn Ban CHQS của các phường tham mưu cho
UBND cùng cấp triển khai công tác tuyển quân theo đúng quy trình, quy định; thực hiện có hiệu quả công
tác khám sức khỏe, lễ giao nhận quân, tiếp nhận quân nhân hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về địa phương;
thường xuyên tổng hợp, báo cáo kết quả triển khai thực hiện công tác tuyển quân với Hội đồng Nghĩa vụ
quân sự quận để kịp thời chỉ đạo, xử lý…

Đồng chí Trần Thị Thanh tâm phát biểu kết luận hội nghị

Tại Hội nghị, 4 tập thể và 7 cá nhân có thành tích tốt trong công tác tuyển quân năm 2019 được UBND quận
khen thưởng.

Các tập thể được UBND quận trao tặng giấy khen
Quang Học

