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Kính gửi:
- Tổ trưởng các Tổ dân phố, thôn trưởng các làng;
- Tuyên truyền viên pháp luật;
- Các câu lạc bộ pháp luật phường.
Thực hiện Kế hoạch về công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật
trên địa bàn phường năm 2020. Nhằm làm tốt công tác tuyên truyền và các văn
bản pháp luật mới đến với nhân dân kịp thời, đồng thời nêu cao tinh thần tìm
hiểu pháp luật của quần chúng nhân dân. Ủy ban nhân dân phường đề nghị
tuyên truyền viên pháp luật trên địa bàn phường triển khai công tác tuyên truyền
phổ biến pháp luật trên địa bàn của mình với nội dung cụ thể như sau:
Nội dung tuyên truyền: Giới thiệu về Luật Nghĩa vụ quân sự để Tổ
trưởng các Tổ dân phố, thôn trưởng các làng, các tuyên truyền viên pháp luật
tuyên truyền cho cán bộ công nhân viên chức, người lao động trên địa bàn
phường nắm. (có đề cương kèm theo).
Hình thức tuyên truyền: trên hệ thống loa truyền thanh, hoặc lồng ghép
qua các buổi họp dân ở tổ dân phố, làng; tại các buổi sinh hoạt của các hội.
Thời gian tuyên truyền: từ ngày 27/10/2020 đến ngày 31/12/2020. Đề
nghị các tuyền truyền viên lập báo cáo gửi về UBND phường Thắng Lợi (thông
qua đ/c Thanh – CC Tư pháp – Hộ tịch phường) để tổng hợp.
Nhận được công văn này đề nghị các Ông (bà) Tổ trưởng các Tổ dân phố,
thôn trưởng các làng, tuyên truyền viên pháp luật của tổ dân phố, làng, các câu
lạc bộ nghiêm túc triển khai thực hiện./.
Nơi nhận:
- Như kính gửi;
- Lưu VP-TK.
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1. Thời gian thực hiện nghĩa vụ quân sự
Điều 21 Luật nghĩa vụ quân sự 2015 quy định thời gian phục vụ trong thời bình
là 24 tháng.
Bộ trưởng Bộ Quốc phòng được quyết định kéo dài thời hạn phục vụ tại ngũ của
hạ sĩ quan, binh sĩ nhưng không quá 06 tháng trong trường hợp sau đây:
- Để bảo đảm nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu;
- Đang thực hiện nhiệm vụ phòng, chống thiên tai, dịch bệnh, cứu hộ, cứu nạn.
2. Những quyền lợi được nhận khi đi nghĩa vụ quân sự và khi xuất ngũ
- Phục vụ tại ngũ từ tháng thứ mười ba trở đi thì được nghỉ phép hàng năm; thời
gian nghỉ là 10 ngày (không kể ngày đi và về) và được thanh toán tiền tàu, xe,
tiền phụ cấp đi đường theo quy định hiện hành.
- Được miễn tiền cước khi chuyển tiền, bưu phẩm, bưu kiện; được cấp 04 tem
thư/tháng, giá tem thư theo quy định của Bộ Thông tin và Truyền thông và được
cấp cùng kỳ phụ cấp quân hàm hàng tháng.
- Trước khi nhập ngũ là thành viên hộ nghèo, học sinh, sinh viên nếu vay tiền từ
ngân hàng chính sách xã hội thì được tạm hoãn trả và không tính lãi suất trong
thời gian tại ngũ theo quy định hiện hành.
- Nếu có đủ điều kiện, tiêu chuẩn về phẩm chất chính trị, đạo đức, văn hóa, sức
khoẻ, độ tuổi thì được tham gia tuyển sinh theo quy định của Bộ Quốc phòng và
được cộng Điểm ưu tiên trong tuyển sinh theo quy định hiện hành.
- Được trợ cấp xuất ngũ một lần, cứ mỗi năm phục vụ trong Quân đội được trợ
cấp bằng 02 tháng tiền lương cơ sở theo quy định của Chính phủ tại thời Điểm
xuất ngũ.
Trường hợp có tháng lẻ được tính như sau: Dưới 01 tháng không được hưởng
trợ cấp xuất ngũ; từ đủ 01 tháng đến đủ 06 tháng được hưởng trợ cấp bằng 01
tháng tiền lương cơ sở; từ trên 06 tháng trở lên đến 12 tháng được hưởng trợ cấp
bằng 02 tháng tiền lương cơ sở.
Nếu tại ngũ thời hạn đủ 30 tháng, khi xuất ngũ được trợ cấp thêm 02 tháng phụ
cấp quân hàm hiện hưởng; trường hợp nếu xuất ngũ trước thời hạn 30 tháng thì
thời gian phục vụ tại ngũ từ tháng thứ 25 đến dưới 30 tháng được trợ cấp thêm
01 tháng phụ cấp quân hàm hiện hưởng.
- Được trợ cấp tạo việc làm bằng 06 tháng tiền lương cơ sở theo quy định của
Chính phủ tại thời Điểm xuất ngũ.
3. Trốn nghĩa vụ quân sự bị xử phạt như sau:

- Nghị định 120/2013/NĐ-CP quy định: Phạt tiền từ 2-4 triệu đồng với hành vi
gian dối làm sai lệch kết quả phân loại sức khỏe nhằm trốn tránh nghĩa vụ quân
sự.
Với hành vi không có mặt đúng thời gian hoặc địa điểm kiểm tra, khám sức
khỏe mà không có lý do chính đáng bị phạt từ 800 nghìn đồng đến 1,2 triệu
đồng…
-Theo Điều 332, Bộ luật hình sự 2015 sửa đổi, bổ sung năm 2017, nếu đã bị xử
phạt hành chính về hành vi trốn nghĩa vụ quân sự hoặc đã bị kết án về tội này,
chưa được xóa án tích mà còn vi phạm thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 2
năm hoặc phạt tù từ 3 tháng đến 2 năm.
Nếu có thêm các tình tiết tăng nặng như: Tự gây thương tích hoặc gây tổn hại
cho sức khỏe của mình; lôi kéo người khác phạm tội… mức phạt tối đa là 5 năm
tù.

