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BÁO CÁO NHANH
Công tác tuyển quân năm 2020
Thực hiện công tác tuyển chọn và gọi công dân nập ngũ năm 2020, vào lúc
7h00 sáng ngày 11/02/2020, thị xã Hương Trà đã tổ chức Lễ giao nhận, quân năm
2020 cho 04 đơn vị nhận quân.
Đợt này, nhân dân thị xã Hương Trà đã tiễn đưa 155 thanh niên lên đường
làm nhiệm vụ bảo vệ tổ quốc đạt 100% chỉ tiêu tỉnh giao. Có 100% thanh niên là
đoàn viên và có đơn tình nguyện. Kết quả giao nhận quân cho các đơn vị như sau:
- Sư đoàn 968: 108 đồng chí
- Trung đoàn 6-Bộ CHQS tỉnh: 20 đồng chí
- Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh: 09 đồng chí
- Công an tỉnh: 18 đồng chí
Chất lượng các mặt như sau:
* Trình độ học vấn:

- THCS: 60 chiếm tỷ lệ 38,7%
- THPT: 79 chiếm tỷ lệ 51%
- Đại học, Cao đẳng: 13 chiếm tỷ lệ 8,4%
- Trung cấp: 03 chiếm tỷ lệ 1,9%

* Sức khỏe:

- Loại 1: 14 chiếm tỷ lệ 9%
- Loại 2: 85 chiếm tỷ lệ 54,8%
- Loại 3: 56 chiếm tỷ lệ 36,1%

* Tôn giáo:

- Phật giáo: 04 chiếm tỷ lệ 2,6%
- Thiên chúa giáo: 06 chiếm tỷ lệ 3,9%

* Dân tộc thiểu số: 03 chiếm tỷ lệ 1,9%
Công tác giao nhận quân diễn ra an toàn, đảm bảo số lượng, chất lượng và
đúng luật.
Thể hiện tình cảm của nhân dân Hương Trà đối với những thanh niên lên
đường làm nghĩa vụ quân sự, các xã, phường đã tặng 155 sổ tiết kiệm cho các thanh
niên với tổng số tiền 238.500.000 đồng, bình quân mỗi thanh niên được tặng quà và
sổ tiết kiệm trị giá khoảng 1.538.000 đồng. Riêng trong dịp Tết Canh Tý, thị xã
Hương Trà đã tặng quà cho 20 thanh niên lên đường nhập ngũ có hoàn cảnh khó
khăn với số tiền 500.000 đồng/01 người, tổng số tiền 10 triệu đồng.

Nhìn chung, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn thị
xã trước và trong ngày giao, nhận quân ổn định.
Trên đây là báo cáo nhanh về tình hình giao nhận quân năm 2020, Ủy ban
nhân dân thị xã Hương Trà kính báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh rõ./.
Nơi nhận:
- UBND tỉnh;
- Bộ CHQS tỉnh;
- TVTU, TT HĐND thị xã;
- CT, PCT UBND thị xã;
- LĐVP;
- Lưu VT+CVNC.
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