ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN A LƯỚI
Số: 905

/UBND-TCKH

Về việc phát động quyên góp,
ủng hộ thanh niên lên đường
nhập ngũ năm 2019

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
A Lưới, ngày

15

tháng 11 năm 2018

Kính gửi:
- Các cơ quan, đơn vị thuộc Tỉnh, Trung ương đóng trên địa bàn;
- Các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể cấp huyện;
- UBND các xã, thị trấn;
- Các đơn vị trường học trên địa bàn huyện.
Những năm qua, công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ đã được các
cấp ủy đảng, chính quyền địa phương quan tâm chỉ đạo và tổ chức thực hiện có hiệu
quả. Các cơ quan, ban ngành, đoàn thể và nhân dân trên địa bàn luôn dành sự quan
tâm, động viên cả vật chất lẫn tinh thần đối với thanh niên lên đường nhập ngũ, góp
phần thực hiện tốt công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ của huyện đạt chỉ
tiêu trên giao và đảm bảo chất lượng.
Tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được trong công tác tuyển chọn và gọi
công dân nhập ngũ, thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội và kịp thời động
viên thanh niên lên đường nhập ngũ năm 2019, UBND huyện A Lưới đề nghị Thủ
trưởng các cơ quan, đơn vị, tổ chức, đoàn thể, các trường học trên địa bàn, UBND
các xã, thị trấn phát động cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân quyên góp kinh
phí ủng hộ thanh niên lên đường nhập ngũ với mức đóng góp như sau:
Cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn, giáo viên
các trường: 01 ngày lương/người.
Giao Ban Chỉ huy Quân sự huyện phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt
Nam huyện, Liên đoàn Lao động huyện, Phòng Tài chính - Kế hoạch theo dõi, đôn
đốc và vận động các cơ quan, đơn vị thực hiện tốt công tác vận động quyên góp. Các
thành viên Hội đồng Nghĩa vụ quân sự huyện căn cứ nhiệm vụ đã được phân công,
thường xuyên chỉ đạo và đôn đốc các cơ quan, đơn vị trong quá trình triển khai thực
hiện. Kinh phí quyên góp đề nghị nộp tại Phòng Tài chính - Kế hoạch trước ngày
25/12/2018. Phòng Tài chính - Kế hoạch chịu trách nhiệm tiếp nhận, tổng hợp và
báo cáo UBND huyện kinh phí ủng hộ, quyên góp của các đơn vị, địa phương.
Đề nghị các cơ quan, đơn vị quan tâm triển khai thực hiện./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Chủ tịch, các PCT UBND huyện;
- Các thành viên HĐNVQS huyện;
- BCHQS huyện, Phòng TC-KH;
- Lưu: VT.
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