
UỶ BAN NHÂN DÂN  

THÀNH PHỐ VĨNH YÊN 

 

Số:        /KH-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Vĩnh Yên, ngày       tháng 01  năm 2022   

 

KẾ HOẠCH 

Tổ chức đón, tư vấn giới thiệu việc làm cho bộ đội xuất ngũ năm 2022 

 

  

Căn cứ Hướng dẫn số 811/HD-TM ngày 04 tháng 6 năm 2013 của Bộ 

Tổng tham mưu - Bộ Quốc phòng về việc hướng dẫn đón quân nhân hoàn 

thành nghĩa vụ quân sự trở về địa phương; 

Căn cứ Chỉ thị số 07/CT-CTUBND ngày 20 tháng 10 năm 2021 của 

Chủ tịch UBND thành phố về việc tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và thực 

hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân và đón nhận hạ sĩ quan, binh sĩ 
hoàn thành nghĩa vụ trở về địa phương năm 2022; 

Uỷ ban nhân dân thành phố Vĩnh Yên xây dựng kế hoạch tổ chức Lễ đón 

tư vấn, giới thiệu việc làm cho bộ đội xuất ngũ như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích: Thể hiện sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền và các cơ 

quan, ban, ngành, đoàn thể địa phương đối với các quân nhân đã hoàn thành 

nghĩa vụ quân sự, xuất ngũ về địa phương, đồng thời tư vấn, giới thiệu tạo 

việc làm cho quân nhân xuất ngũ nhanh chóng ổn định cuộc sống, tiếp tục 

phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” xây dựng gia đình và quê hương. 

2. Yêu cầu: Tổ chức lễ đón, tư vấn, giới thiệu việc làm cho quân 

nhân xuất ngũ về địa phương trang trọng, thiết thực tránh phô trương hình 

thức. Phối hợp chặt chẽ giữa các phòng, ban, đơn vị trên địa bàn thành phố, 

các doanh nghiệp để tổ chức thực hiện. 

II. NỘI DUNG, THÀNH PHẦN, THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM 

1. Nội dung: 

- Tổ chức đón tiếp, động viên quân nhân xuất ngũ về địa phương. 

- Tổ chức mời các nhà trường, các doanh nghiệp đến tư vấn, giới thiệu 

việc làm; cho các quân nhân xuất ngũ về địa phương nghiên cứu làm các thủ 

tục đăng ký. 

2. Thành phần: 

2.1. Đại biểu tỉnh: Thủ trưởng Bộ CHQS tỉnh Vĩnh Phúc. 

2.2. Đại biểu thành phố: 

- Đại diện Lãnh đạo thành phố. 

- Đại biểu thành viên Hội đồng nghĩa vụ quân sự thành phố gồm: Ủy 

ban MTTQ Việt Nam thành phố; Đoàn thanh niên thành phố; Phòng Lao 
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động TB&XH thành phố; Hội Cựu chiến binh thành phố. 

- Trung tâm Văn hóa TT&TT thành phố (đưa tin). 

2.3. Đại biểu xã, phường: Ban CHQS 09 xã, phường của thành phố. 

2.4. Các đơn vị tư vấn, giới thiệu việc làm: Trung tâm giới thiệu việc làm 

(Sở lao động TB&XH); Trung tâm giới thiệu việc làm Tỉnh đoàn; Trường Cao 

đẳng  Kinh tế - Kỹ thuật tỉnh; các Doanh nghiệp trên địa bàn. 

2.5. Quân nhân xuất ngũ: Dự kiến 150 đồng chí xuất ngũ trở về địa 

phương năm 2022. 

3. Thời gian: 

- Thời gian tổ chức tiếp nhận quân nhân xuất ngũ về địa phương từ 

ngày 10 đến 15/01/2022. 

- Thời gian tư vấn, giới thiệu việc làm: Từ 07h30 - 11h00 ngày 

18/01/2022. 

4. Địa điểm: Hội trường tầng 4 - Ban Chỉ huy Quân sự thành phố 

(Số 07, đường Lê Lợi, phường Tích Sơn, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc) 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Ban Chỉ huy Quân sự thành phố: 

- Tham mưu cho UBND thành phố xây dựng kế hoạch, chương trình tổ 

chức Lễ đón tư vấn, giới thiệu việc làm cho bộ đội xuất ngũ, theo đúng quy định.  

- Chủ trì, phối hợp với các phòng, ban, ngành và đoàn thể thành phố, hiệp 

đồng cụ thể với đơn vị có quân nhân xuất ngũ tổ chức tiếp nhận đủ số lượng về 

con người, hồ sơ xuất ngũ của quân nhân; thống kê đăng ký vào ngạch dự bị bảo 

đảm chặt chẽ, đúng quy định.  

- Tổ chức tuyên truyền, thông báo về tình hình phát triển kinh tế - xã hội, 

Quốc phòng - an ninh của địa phương; về nhiệm vụ xây dựng các đơn vị dự bị 

động viên trong tình hình mới, chế độ chính sách đối với quân nhân dự bị.  

- Hoàn chỉnh thủ tục, bàn giao quân nhân xuất ngũ cho cơ quan quân sự 

các xã, phường để tổ chức đăng ký và quản lý theo phân cấp. 

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị tư vấn, giới thiệu việc làm (Trung tâm 

giới thiệu việc làm Sở lao động TB&XH; Trung tâm giới thiệu việc làm của Tỉnh 

đoàn; Trường Cao đẳng  Kinh tế - Kỹ thuật tỉnh; các Doanh nghiệp trên địa 

bàn), tổ chức tuyên truyền, hướng nghiệp giúp quân nhân xuất ngũ sớm có 

công ăn việc làm, ổn định cuộc sống. 

- Phối hợp với phòng Tài chính - Kế hoạch lập dự toán kinh phí trình 

Chủ tịch UBND thành phố phê duyệt bảo đảm cho buổi Lễ đón tư vấn, giới 

thiệu việc làm cho bộ đội xuất ngũ. 

- Tổng hợp kết quả đăng ký, tư vấn giới thiệu việc làm báo cáo Thường 

trực Thành ủy, UBND thành phố và Bộ CHQS tỉnh theo quy định. 

2. Phòng Tài chính - Kế hoạch thành phố: Phối hợp với Ban CHQS 

thành phố tham mưu cho UBND thành phố trong việc thẩm định dự toán kinh 
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phí trình Chủ tịch UBND thành phố phê duyệt bảo đảm cho buổi Lễ tư vấn, 

giới thiệu việc làm cho bộ đội xuất ngũ. Kiểm tra, giám sát việc sự dụng kinh 

phí theo quy định. 

3. Phòng Lao động TB&XH thành phố: Phổ biến các quy định, chế 

độ của Nhà nước về chính sách xã hội, đào tạo nghề, giải quyết việc làm và 

xuất khẩu lao động. Phối hợp với các cơ quan, đơn vị nhất là các doanh 

nghiệp trong nước và ngoài nước có chương trình tuyển lao động, giới thiệu 

tạo công ăn việc làm cho quân nhân hoàn thành nghĩa vụ quân sự phục viên 

xuất ngũ. 

4. Đề nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố: Chỉ đạo Ủy ban Mặt 

trận tổ quốc các xã, phường làm tốt công tác tuyên truyền cho con em mình đã 

hoàn thành nghĩa vụ quân sự chấp hành nghiêm đường lối, chủ trương, chính 

sách của Đảng,  pháp luật Nhà nước, thực hiện tốt nghĩa vụ đăng ký vào ngạch 

DBĐV theo pháp lệnh. 

5. Hội Cựu chiến binh thành phố: 

- Tổ chức tuyên truyền động viên quân nhân phục viên xuất ngũ phát huy 

bản chất truyền thống “Bộ đội cụ Hồ”, phẩm chất người chiến sỹ cách mạng, 

khắc phục khó khăn, chấp hành và thực hiện nghiêm Pháp lệnh về lực lượng dự 

bị động viên.  

- Động viên quân nhân phục viên xuất ngũ chấp hành tốt đường lối, chủ 

trưởng của Đảng, chính sách và Pháp luật Nhà nước, quy định của địa phương. 

Tích cực tham gia các hoạt động giữ gìn An ninh - Quốc phòng, giữ vững ổn 

định chính trị trên địa bàn góp phần xây dựng cơ sở địa phương vững mạnh, 

địa bàn an toàn.  

6. Hội liên hiệp Phụ nữ thành phố: Tổ chức tuyên truyền về Luật 

bình đẳng giới; chính sách dân số kế hoạch hóa gia đình, xây dựng gia đình 

văn hóa mới. Thăm hỏi động viên các gia đình hội viên có chồng, con, 

em hoàn thành nghĩa vụ quân sự phục viên xuất ngũ cùng gia đình ổn 

định cuộc sống, tham gia xây dựng phát triển kinh tế gia đình gắn với 

phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn thành phố.    

7. Hội Nông dân thành phố: Định hướng, giới thiệu các mô hình sản 

xuất kinh tế hàng hóa ở địa phương, phát triển kinh tế hộ gia đình; áp dụng 

tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất nông nghiệp nâng cao hiệu quả, tăng 

năng xuất đảm bảo đời sống vật chất tinh thần đối với gia đình quân nhân 

phục viên xuất ngũ. 

8.  Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh thành phố: 

- Tổ chức tuyên truyền, làm tốt công tác động viên quân nhân hoàn 

thành nghĩa vụ quân sự phục viên xuất ngũ về địa phương, tiếp tục tham gia 

các hoạt động phong trào của Đoàn ở cơ sở.  

- Phối hợp với Trung tâm tư vấn giới thiệu việc làm của Tỉnh đoàn, 

tuyên truyền, hướng nghiệp, tạo điều kiện thuận lợi cho quân nhân phục viên 

xuất ngũ có việc làm, ổn định đời sống. 
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9. Giao Trung tâm Y tế thành phố: Chủ trì, phối hợp với Ban CHQS 

thành phố thực hiện các quy định về phòng, chống dịch Covid-19 để bảo đảm 

an toàn trước, trong và sau buổi tư vấn. 

10. UBND các xã, phường: 

- Tổ chức tiếp nhận đăng ký và quản lý quân nhân phục viên xuất ngũ 

vào ngạch dự bị theo quy định. 

- Tuyên truyền, động viên quân nhân phục viên xuất ngũ, chấp hành tốt 

đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách và Pháp luật Nhà nước, quy định 

của địa phương. Tích cực tham gia các hoạt động sản xuất kinh doanh, giữ gìn 

an ninh trật tự ở địa phương và xây dựng nông thôn mới thành phố. 

Trên đây kế hoạch tổ chức đón quân nhân hoàn thành nghĩa vụ quân sự 

xuất ngũ trở về địa phương, các phòng, ban, ngành, đơn vị căn cứ kế hoạch tổ 

chức quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc./. 

 
 

 

Nơi nhận:                         
- Bộ CHQS tỉnh (b/c); 

- Thường trực Thành ủy (b/c); 

- CT, các PCT UBND TP; 

- Ủy ban MTTQVN TP; 

- Các phòng, ban, ngành, đoàn thể thành phố; 

- Thành viên Hội đồng NVQS thành phố; 

- UBND các xã, phường; 

- CPVP; 

- Lưu: VT, BCHQS. 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 
 

Đào Văn Quyết         
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