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KẾ HOẠCH 

Tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2022 
 

Căn cứ Luật nghĩa vụ quân sự năm 2015;  

Căn cứ Thông tư số 148/2018/TT-BQP, ngày 04/10/2018 của Bộ Quốc 

phòng quy định tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ; 

Thực hiện Chỉ thị số 07/CT-UBND ngày 14/9/2021 của Chủ tịch UBND 

tỉnh Lạng Sơn về việc tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2022; Công văn 

số 1535/BCH-TM, ngày 25/8/2021 của Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh về việc dự báo chỉ 

tiêu tuyển quân năm 2022; 

Căn cứ Nghị quyết số 25-NQ/HU, ngày 30/9/2021 của Huyện ủy Hữu Lũng 

về việc lãnh đạo thực hiện công tác tuyển quân năm 2022; 

Căn cứ Chỉ thị số 06/CT-UBND, ngày 04 tháng 10 năm 2021 của Chủ tịch 

UBND huyện về việc  tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2022 

Để công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ huyện Hữu Lũng đạt kết 

quả cao, giao quân đúng thời gian quy định, Hội đồng nghĩa vụ quân sự (NVQS) 

huyện xây dựng Kế hoạch công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 

2022 như sau: 

I. MỤC ĐÍCH- YÊU CẦU 

1. Mục đích 

Tạo sự thống nhất giữa các cấp các ban, ngành, đoàn thể từ huyện đến cơ sở 

để làm tốt nhiệm vụ tuyển quân năm 2022, hoàn thành chỉ tiêu được giao. 

Đảm bảo đúng thời gian, đủ chỉ tiêu, chất lượng, an toàn, tiết kiệm, đúng 

quy định của Pháp luật. 

2. Yêu cầu 

Phát huy vai trò trách nhiệm của Hội đồng Nghĩa vụ quân sự các cấp, các cơ 

quan, tổ chức của cả hệ thống chính trị trong tổ chức triển khai thực hiện công tác 

tuyển quân. 

Thực hiện tốt các khâu, các bước, quy định về tuyển chọn và gọi công dân 

nhập ngũ, đảm bảo dân chủ, công khai, công bằng và đúng luật, thực hiện nghiêm 

các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19. 

II. NỘI DUNG 

Hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện chỉ đạo Hội đồng nghĩa vụ các xã, thị trấn 

phối hợp với các ban, ngành có liên quan tổ chức rà soát, phân loại danh sách tổng 
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số công dân đủ 18 tuổi đến hết 27 tuổi theo Luật NVQS và các văn bản hiện hành 

để huyện phân bổ chỉ tiêu khám tuyển bảo đảm dân chủ, công khai, công bằng 

đúng Luật.  

1. Tiêu chuẩn tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2022 

1.1. Tuổi đời: Từ 18 - 25 tuổi,  riêng các trường hợp tốt nghiệp cao đẳng, đại 

học lấy đến 27 tuổi (tính tròn ngày, tròn tháng, tròn năm theo lệnh gọi nhập ngũ). 

1.2. Sức khỏe: Loại 1, loại 2 và loại 3 theo quy định tại Điều 9 Thông tư số 

16/2016/TTLT-BYT-BQP ngày 30/6/2016 của Bộ Y tế - Bộ Quốc phòng quy định 

việc khám sức khỏe thực hiện NVQS. 

 1.3. Chính sách: Thực hiện theo Luật nghĩa vụ quân sự, Nghị định số 

38/2007/NĐ-CP của Chính phủ và Thông tư liên tịch số 13/2013/TTLT-BQP-

BGDĐT sửa đổi, bổ sung một số điều Thông tư liên tịch số 175/2011/TTLT-BQP-

BGDĐT ngày 13/9/2011 của Bộ Quốc phòng - Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn 

thực hiện một số điều của Nghị định số 38/2007/NĐ-CP ngày 15/3/2007 của Chính 

phủ về việc tạm hoãn và miễn gọi nhập ngũ thời bình đối với công dân nam trong 

độ tuổi gọi nhập ngũ và Thông tư số 148/2018/TT-BQP, ngày 04/10/2018 của Bộ 

Quốc phòng quy định tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ. 

1.4. Chính trị đạo đức: Thực hiện theo Thông tư liên tịch số 

50/2016/TTLT-BQP-BCA, ngày 15 tháng 4 năm 2016 của Bộ Quốc phòng - Bộ 

Công an quy định tiêu chuẩn chính trị tuyển chọn công dân vào phục vụ trong 

Quân đội nhân dân Việt Nam.  

1.5. Trình độ văn hóa: Công dân nhập ngũ trình độ văn hóa từ lớp 8 trở lên. 

2. Các bước tiến hành 

2.1. Công tác tuyên truyền 

UBND các xã, thị trấn, các cơ quan, đơn vị theo chức năng nhiệm vụ xây 

dựng kế hoạch, tổ chức tuyên truyền, phổ biến giáo dục về Luật NVQS và các văn 

bản dưới luật như: Nghị định số 120/2013/NĐ-CP ngày 09/10/2013 của Chính phủ 

quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực Quốc phòng, cơ yếu; Thông tư 

số 148/2018/TT-BQP, ngày 04/10/2018 của Bộ Quốc phòng quy định về tuyển 

chọn và gọi công dân nhập ngũ và các văn bản hướng dẫn thực hiện Luật NVQS 

cho 100% thanh niên trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ và nhân dân trên địa bàn. 

Hình thức tuyên truyền: Tổ chức tuyên truyền Luật NVQS lồng ghép trong 

sinh hoạt cộng đồng tại thôn, bản, trên hệ thống loa truyền thanh của xã, thị trấn; tổ 

chức các buổi văn nghệ giao lưu giữa những thanh niên đã hoàn thành nghĩa vụ 

quân sự về địa phương với thanh niên trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ, các xã, thị 

trấn treo băng zôn khẩu hiệu tuyên truyền về công tác tuyển quân năm 2022 từ 

trước, trong và sau khi khám sơ tuyển tại trụ sở UBND, địa điểm tổ chức khám sơ 

tuyển và những nơi có đông người qua lại. 
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2.2. Đăng ký, quản lý nguồn sẵn sàng nhập ngũ 

Thực hiện theo Nghị định số 13/2016/NĐ-CP, ngày 19/02/2016 của Chính 

phủ về quy định trình tự thủ tục đăng ký và chế độ chính sách của công dân trong 

thời gian đăng ký khám, kiểm tra sức khỏe nghĩa vụ quân sự. 

Nguồn sẵn sàng nhập ngũ, danh sách miễn, hoãn, tạm hoãn, phải được niêm 

yết công khai tại nhà văn hóa thôn, xóm, UBND các xã, thị trấn, trụ sở làm việc 

của các cơ quan đơn vị và được thông báo công khai trên các phương tiện thông tin 

đại chúng của  các xã, thị trấn, cơ quan đơn vị. 

Những trường hợp thuộc diện miễn, hoãn, tạm hoãn gọi nhập ngũ có đơn 

tình nguyện nhập ngũ thì được gọi khám sức khỏe NVQS và tuyển chọn nhập ngũ. 

2.3. Khám sức khỏe 

Thành lập Hội đồng khám sức khỏe NVQS theo quy định. 

Lập danh sách, viết lệnh và thông báo thời gian khám sức khỏe cho các 

thanh niên trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ theo quy định. 

Thanh niên trong diện gọi nhập ngũ đã qua khám sơ tuyển NVQS tại xã, thị 

trấn, đủ tiêu chuẩn được tổ chức khám sức khỏe NVQS tại huyện, thực hiện theo 

Thông tư liên tịch số 16/2016/TTLT-BYT-BQP ngày 30/6/2016 của Bộ Y tế - Bộ 

Quốc phòng. 

2.4. Lập, duyệt hồ sơ 

- Lập hồ sơ: 

+ Hồ sơ nhập ngũ gồm: 01 lý lịch NVQS, 01 phiếu khám sức khỏe, phiếu 

xét nghiệm HIV, ma túy. 

+ Biểu mẫu và nội dung hồ sơ thực hiện theo Thông tư liên tịch số 

50/2016/TTLT-BQP-BCA ngày 15 tháng 4 năm 2016 của Bộ Quốc phòng - Bộ 

Công an quy định tiêu chuẩn chính trị tuyển chọn công dân vào phục vụ trong 

Quân đội nhân dân Việt Nam; lý lịch NVQS và phiếu khám sức khỏe NVQS có  

ảnh 4x6 dán góc trên bên trái và đóng dấu giáp lai của UBND xã, thị trấn vào góc 

dưới bên phải của ảnh. 

- Duyệt hồ sơ: 

+ Hồ sơ ghi đầy đủ các nội dung, cột mục (do tự tay thanh niên viết, không 

viết tắt, hoặc viết hộ, không tẩy xóa, họ và tên viết chữ in hoa có dấu) đảm bảo 

đúng chỉ tiêu hồ sơ huyện giao cho các xã, thị trấn.  

+ Tiến hành xét duyệt hồ sơ chặt chẽ, nghiêm túc từng người tại Hội đồng 

NVQS xã, thị trấn, sau đó chuyển về Ban CHQS huyện quân sự huyện và Công an 

huyện để tiếp tục kiểm tra, thẩm định và kết luận lần 2, theo đúng Thông tư liên 

tịch số 50/2016/TTLT-BQP-BCA ngày 03/5/2006 của Bộ Quốc phòng và Bộ Công 

an và Thông tư số 148/2018/TT-BQP ngày 04/10/2018 của Bộ Quốc phòng về việc 

quy định tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ.  
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2.5. Tổ chức hiệp đồng, thâm nhập thanh niên 

Ban CHQS huyện (Cơ quan thường trực Hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện) 

là cơ quan trung tâm hiệp đồng của Hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện, tổ chức hiệp 

đồng với các đơn vị nhận quân; cùng các thành viên Hội đồng nghĩa vụ quân sự 

huyện theo dõi, chỉ đạo; kiểm tra các xã, thị trấn, cơ quan đơn vị tổ chức thâm 

nhập thanh niên theo quy định “3 gặp, 4 biết”. 

Ban CHQS huyện tổ chức tập huấn bồi dưỡng cho cán bộ quân sự, Chỉ huy 

trưởng quân sự các xã, thị trấn tổ chức thâm nhập tân binh, ghi đầy đủ nội dung và 

kết luận rõ ràng vào hồ sơ lý lịch. 

2.6. Chốt quân số với các xã, thị trấn, cơ quan đơn vị 

Sau khi thâm nhập xong Hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện chốt quân số với 

các xã, thị trấn đảm bảo đủ số lượng, chất lượng theo chỉ tiêu được giao và số dự 

phòng. 

2.7. Tổ chức xét nghiệm HIV và Ma túy 

Kiểm tra, xét nghiệm HIV-Ma túy cho 100% số thanh niên đủ điều kiện 

nhập ngũ, đảm bảo không để trường hợp nào nhiễm HIV, nghiện các chất Ma túy 

vào Quân đội. 

2.8. Phát lệnh gọi nhập ngũ 

UBND các xã, thị trấn, cơ quan đơn vị tổ chức phát lệnh cho công dân đủ 

điều kiện nhập ngũ bảo đảm trang trọng, phấn khởi, hiệu quả. 

Tổ chức ngày giao nhận, quân thực sự là ngày hội của Nhân dân, giao đủ chỉ 

tiêu, đúng thời gian, an toàn, tiết kiệm, đúng luật. 

2.9. Xử lý vi phạm trong tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ 

Xử lý kịp thời, nghiêm minh những trường hợp vi phạm trong quá trình 

tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ theo đúng quy định của pháp luật và báo cáo 

bằng văn bản về Hội đồng nghĩa vụ quân sự (qua Ban CHQS huyện). 

3. Thời gian tiến hành tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2022 

Các xã, thị trấn kiện toàn và họp Hội đồng nghĩa vụ quân sự phân công 

nhiệm vụ trong tháng 10 năm 2021, tổ chức khám sơ tuyển từ tuần 4 tháng 10 năm 

2021, và lập danh sách những công dân đủ điều kiện sức khỏe về Hội đồng nghĩa 

vụ quân sự huyện (qua Ban CHQS huyện) trước ngày 08/11/2021, Hội đồng nghĩa 

vụ quân sự huyện triệu tập khám sức khỏe dự kiến tuần 4 tháng 11 năm 2021. 

- Nội dung cụ thể trong ngày nhập ngũ: 

+ Tập trung tại Ban CHQS huyện: Làm thủ tục đăng ký. 

+ Văn nghệ chào mừng. 

+ Lễ giao, nhận quân dự kiến tại sân Ban CHQS huyện (Nếu có thay đổi địa 

điểm thông báo sau). 

+ Bàn giao quân. 
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+ Rút kinh nghiệm sau buổi Lễ. 

4. Công tác thi đua khen thưởng 

Thực hiện theo Luật thi đua khen thưởng. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Hội đồng NVQS huyện 

Thực hiện theo Luật NVQS và các văn bản hướng dẫn thực hiện tuyển chọn 

và gọi công dân nhập ngũ. 

Thành viên Hội đồng NVQS nâng cao tinh thần trách nhiệm chỉ đạo, hướng 

dẫn, kiểm tra đôn đốc Hội đồng NVQS các xã, thị trấn thực hiện tốt các khâu, các 

bước trong tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và xử lý các vi phạm theo quy định, 

hoàn thành 100% chỉ tiêu giao quân, đảm bảo dân chủ, công bằng, công khai  và 

đúng luật. Chịu trách nhiệm về kết quả công tác tuyển quân của các xã, thị trấn mà 

được phân công phụ trách. 

Phối hợp với trung tâm bồi dưỡng chính trị mở lớp bồi dưỡng nhận thức về 

Đảng cho thanh niên lên đường nhập ngũ. 

2. Ban CHQS huyện 

Là cơ quan thường trực của Hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện tham mưu 

cho UBND huyện xây dựng Kế hoạch chi tiết theo từng nội dung thực hiện tuyển 

chọn và gọi công dân nhập ngũ theo phương thức tròn khâu; hướng dẫn Hội đồng 

nghĩa vụ quân sự các xã, thị trấn làm tốt các bước tuyển chọn và gọi công dân nhập 

ngũ. Phối hợp với các cơ quan có liên quan tổ chức khám sức khỏe NVQS bảo 

đảm đúng quy định; kiểm tra, đôn đốc UBND các xã, thị trấn, đưa số thanh niên đủ 

điều kiện sẵn sàng nhập ngũ có mặt tại Hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện để khám 

sức khỏe NVQS. 

Hướng dẫn lập, duyệt hồ sơ NVQS đúng kế hoạch, chất lượng tốt, phối hợp 

các ban, ngành đoàn thể của huyện và các xã, thị trấn làm tốt công tác tuyên truyền 

Luật NVQS, chính sách hậu phương quân đội. 

Phối hợp với Công an huyện và cơ quan có liên quan tham mưu cho huyện 

chỉ đạo các xã, thị trấn lập hồ sơ và xử lý kịp thời, nghiêm minh các trường hợp vi 

phạm Luật NVQS. 

Chủ trì hiệp đồng với các đơn vị nhận quân; cùng các thành viên Hội đồng 

nghĩa vụ quân sự huyện tham mưu cho huyện chỉ đạo công tác tuyển chọn và gọi 

công dân nhập ngũ đúng Luật, đủ chỉ tiêu, chất lượng tốt, tham mưu cho huyện tổ 

chức Lễ giao, nhận quân theo quy định. 

Tổng hợp báo cáo kịp thời quá trình thực hiện các bước tuyển chọn và gọi 

công dân nhập ngũ với Hội đồng NVQS huyện, UBND huyện, Thường trực Huyện 

ủy, Bộ CHQS tỉnh. 

Phối hợp với Công an huyện, Viện Kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân 

huyện xử lý kịp thời, nghiêm minh các trường hợp chống, trốn thực hiện Luật 

NVQS theo quy định của Pháp luật. 
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3. Công an huyện 

Chủ trì, phối hợp chặt chẽ với Ban chỉ huy quân sự huyện bảo vệ an toàn 

trong suốt quá trình khám sức khỏe NVQS và giao, nhận quân. Kiên quyết và có 

biện pháp xử lý nghiêm các trường hợp làm ảnh hưởng đến quá trình tổ chức tuyển 

chọn, gọi công dân nhập ngũ và bảo đảm an toàn giao thông. 

Chỉ đạo công an các xã, thị trấn thẩm tra xác minh lý lịch các thanh niên đủ 

điều kiện sức khỏe trên địa bàn huyện, và các thanh niên đang công tác tại cơ quan, 

ban ngành, xí nghiệp đứng chân trên địa bàn huyện (danh sách do ban Chỉ huy 

quân sự cung cấp) xét, duyệt hồ sơ chính xác, không để những trường hợp mắc tệ 

nạn xã hội, nghiện chất ma túy hoặc có tiền án, tiền sự vào Quân đội, Công an.  

Phối hợp với Trung tâm Y tế huyện khám sức khỏe có xét nghiệm HIV-Ma 

túy đối với công dân đạt sức khỏe loại 3 khi khám tuyển thực hiện nghĩa vụ tham 

gia Công an nhân dân để sẵn sàng bổ sung nguồn cho quân đội. 

Kịp thời hoàn thiện hồ sơ các trường hợp dương tính với chất ma túy và các 

hành vi vi phạm Luật NVQS xử lý theo quy định của pháp luật. 

Phối hợp với Ban chỉ huy quân sự huyện, Viện Kiểm sát, Tòa án nhân dân 

huyện xử lý kịp thời, nghiêm minh các trường hợp chống, trốn thực hiện Luật 

NVQS theo quy định của Pháp luật. 

4. Trung tâm Y tế huyện 

Phối hợp với Ban CHQS huyện và các cơ quan có liên quan tham mưu cho 

UBND huyện kiện toàn Hội đồng khám sức khỏe NVQS của huyện. 

Tập huấn cho tổ khám sức khỏe của các xã, thị trấn thực hiện khám sơ tuyển 

NVQS tại cơ sở. Chỉ đạo tăng cường cán bộ khám sơ tuyển tại các trạm y tế các xã, 

thị trấn khi có đề nghị. 

Chủ trì, phối hợp với Ban Chỉ huy quân sự huyện, Công an huyện xây dựng 

kế hoạch khám sức khỏe NVQS theo quy định. 

Chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất phục vụ khám tuyển sức khỏe NVQS. Có kế 

hoạch đề nghị cấp trên bảo đảm trang thiết bị hiện đại để khám đặc biệt là thị lực 

và các bệnh lý có thể phát hiện qua khám máy. 

Tổ chức khám sức khỏe NVQS theo đúng quy định; kết luận chính xác, 

không để nhầm lẫn, sai sót trong quá trình khám, phiếu khám sức khỏe NVQS phải 

có chữ ký của Y, Bác sỹ từng phòng khám ghi rõ họ tên. Kết luận của Chủ tịch Hội 

đồng khám và ký tên đóng dấu. Có kế hoạch khám bổ sung cho các đơn vị thiếu 

chỉ tiêu. 

Xét nghiệm HIV-ma túy đối với công dân đạt sức khỏe loại 3 khi khám 

tuyển thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân để sẵn sàng bổ sung nguồn 

cho quân đội. 

Chịu trách nhiệm trước Hội đồng NVQS huyện, UBND huyện, Thường trực 

Huyện ủy về kết quả, chất lượng sức khỏe của thanh niên nhập ngũ. 
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5. Phòng Giáo dục & Đào tạo huyện 

Chỉ đạo các trường THCS xác minh, kết luận chính xác thanh niên có trình 

độ văn hóa THCS được gọi nhập ngũ theo quy định khi có đề nghị của Hội đồng 

nghĩa vụ quân sự xã, thị trấn và của huyện. 

6. Trung tâm Văn hóa Thể thao và Truyền thông huyện 

Tổ chức tuyên truyền sâu rộng Luật nghĩa vụ quân sự trên các phương tiện 

thông tin đại chúng, trang trí khẩu hiệu tuyên truyền, cổ động trên địa bàn huyện 

tập trung vào những tuyến đường chính, nơi có đông người qua lại. 

Chỉ đạo các xã, thị trấn tổ chức tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh 

về Luật nghĩa vụ quân sự và các văn bản hướng dẫn đến mọi tầng lớp Nhân dân 

nhất là công dân trong độ tuổi nhập ngũ trên địa bàn huyện. 

Chủ trì phối hợp với Huyện đoàn chuẩn bị chương trình văn nghệ chào mừng 

trong buổi Lễ giao, nhận quân năm 2022. 

Chủ trì phối hợp với Ban CHQS huyện làm tốt công tác trang trí khánh tiết, 

chuẩn bị hệ thống âm thanh, các băng zôn, khẩu hiệu cổ động phục vụ buổi Lễ 

giao, nhận quân năm 2022. 

Tổ chức ghi hình đưa tin trong buổi Lễ giao, nhận quân để mọi người dân 

hiểu rõ về vai trò, trách nhiệm và vinh dự, tự hào khi con em mình được nhập ngũ 

thực hiện Luật nghĩa vụ quân sự để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. 

7. Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội huyện 

Ủy ban MTTQ, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Hội Nông dân, Hội Cựu chiến binh, 

Liên đoàn Lao động huyện xây dựng kế hoạch, chương trình, triển khai công tác 

tuyên truyền, động viên cán bộ, hội viên có chồng, con, em trong độ tuổi sẵn sàng 

nhập ngũ gương mẫu thực hiện Luật nghĩa vụ quân sự. 

8. Huyện đoàn 

Chỉ đạo Đoàn cơ sở xã, thị trấn tổ chức chương trình giao lưu gặp mặt các 

thanh niên lên đường nhập ngũ. 

Phối hợp với Trung tâm Văn hoá Thể thao và Truyền thông huyện chuẩn bị 

chương trình văn nghệ chào mừng trong buổi Lễ giao, nhận quân năm 2022. 

9. Phòng Tư pháp huyện 

Thực hiện tốt chức năng tăng cường công tác tuyên truyền Pháp luật nói 

chung và Luật nghĩa vụ quân sự nói riêng cho Nhân dân và công dân trong độ tuổi 

sẵn sàng nhập ngũ. 

10. Phòng Lao động, Thương binh, Xã hội – Dân tộc huyện 

Phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện tốt chế độ chính sách 

đối với công dân nhập ngũ, chính sách hậu phương quân đội, tạo điều kiện việc 

làm đối với quân nhân hoàn thành nghĩa vụ quân sự xuất ngũ trở về địa phương. 
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11. Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện 

Phối hợp với Ban CHQS huyện tham mưu cho UBND huyện bảo đảm ngân 

sách cho công tác tuyển quân, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị thực hiện tốt chế độ 

thanh quyết toán theo quy định hiện hành. 

12. UBND các xã, thị trấn, cơ quan đơn vị 

Kiện toàn Hội đồng NVQS xã, thị trấn đúng, đủ thành phần theo quy định, 

phân công cụ thể cho các thành viên phụ trách đến từng thôn, xóm, bản, làng. Xây 

dựng Kế hoạch tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2022. 

Triển khai các bước tiến hành tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ theo kế 

hoạch và hướng dẫn của huyện, thực hiện đúng qui trình; chịu trách nhiệm trước 

UBND huyện về số lượng chỉ tiêu, kết quả công tác tuyển chọn và gọi công dân 

nhập ngũ năm 2022. 

 12.1. Công tác tuyên truyền 

Tổ chức tuyên truyền cho toàn thể cán bộ và Nhân dân hiểu rõ ý nghĩa, 

quyền và nghĩa vụ của công dân trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Tập 

trung tuyên truyền đối với thanh niên trong độ tuổi thực hiện Luật NVQS với hình 

thức đa dạng, phong phú, sát thực tế trên hệ thống loa truyền thanh của xã, thị trấn; 

trong sinh hoạt cộng đồng tại thôn, bản....Nội dung tuyên truyền Luật NVQS, các 

văn bản hướng dẫn thực hiện Luật NVQS và các văn bản có liên quan. 

12.2. Đăng ký quản lý nguồn sẵn sàng nhập ngũ 

Đăng ký nguồn sẵn sàng nhập ngũ theo quy định: Lập danh sách 100% số 

thanh niên trong độ tuổi thực hiện Luật NVQS theo từng độ tuổi (tính theo năm). 

Tổ chức họp xét duyệt nguồn sẵn sàng nhập ngũ, danh sách thanh niên đủ điều 

kiện thực hiện Luật NVQS, miễn làm NVQS, tạm hoãn, chưa gọi nhập ngũ, thông 

báo trên hệ thống loa truyền thanh và niêm yết tại Nhà văn hóa thôn, xóm và 

UBND xã, thị trấn. 

Lập hồ sơ, đăng ký, quản lý danh sách thanh niên trong độ tuổi sẵn sàng 

nhập ngũ năm 2022 theo từng độ tuổi (từ 18 đến 25; tốt nghiệp Đại học, Cao đẳng 

và trung cấp chuyên nghiệp đến 27 tuổi) nắm chắc số lượng, chất lượng và tuổi đời 

(ngày, tháng, năm sinh), sức khỏe, văn hóa, chính trị, đạo đức, hoàn cảnh gia đình, 

địa chỉ nơi làm việc. Chú trọng số thanh niên có văn hóa từ lớp 8 trở lên và số 

thanh niên có chuyên môn kỹ thuật, tốt nghiệp đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên 

nghiệp để chuẩn bị cho tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2022. 

12.3. Tổ chức khám sơ tuyển NVQS ở các xã, thị trấn 

Huy động quân số khám sơ tuyển NVQS cao nhất, đảm bảo chất lượng đúng 

quy định, thời gian khám trong 1 ngày, phân loại cụ thể, tổng hợp chính xác các 

trường hợp đủ điều kiện khám sức khỏe NVQS tại huyện.  

Phối hợp với Công an huyện quản lý chặt chẽ số thanh niên có kết quả 

dương tính với chất ma túy để kiểm tra lại, lập hồ sơ quản lý các trường hợp thanh 

niên có kết quả dương tính với ma túy theo quy định của Pháp luật. 
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12.4. Tổ chức phát lệnh gọi nhập ngũ cho thanh niên 

Tổ chức triển khai phát lệnh cho thanh niên theo quy định, bảo đảm 100% số 

thanh niên nhận lệnh trực tiếp. 

12.5. Quản lý thanh niên, tổ chức giao quân 

Quản lý chặt chẽ số thanh niên trúng tuyển, tổ chức động viên, thăm hỏi, 

tặng quà cho thanh niên và gia đình có thanh niên nhập ngũ, nhất là những gia đình 

có hoàn cảnh khó khăn. 

Khi có tân binh không đủ tiêu chuẩn sức khỏe của các đơn vị nhận quân trả 

về các xã, thị trấn tổ chức lên đón về làm biên bản bàn giao cho gia đình bảo đảm 

chặt chẽ.  

13. Đề nghị 

Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng đối với công tác tuyển chọn và 

gọi công dân nhập ngũ. 

Ủy ban MTTQ, Huyện đoàn, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Hội Nông dân, Hội Cựu 

chiến binh, Liên đoàn Lao động huyện xây dựng kế hoạch, chương trình, triển khai 

công tác tuyên truyền, động viên cán bộ, hội viên có chồng, con, em trong độ tuổi 

sẵn sàng nhập ngũ gương mẫu thực hiện Luật NVQS. 

Huyện đoàn tổ chức tuyên truyền đối với thanh niên trong diện sẵn sàng 

nhập ngũ về Luật NVQS, truyền thống quê hương, đất nước và trách nhiệm, nghĩa 

vụ của tuổi trẻ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; hăng hái viết đơn tình 

nguyện lên đường nhập ngũ bảo vệ Tổ quốc, tổ chức các hoạt động giao lưu văn 

nghệ giữa Đoàn thanh niên với thanh niên chuẩn bị nhập ngũ. 

Trên đây là kế hoạch tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2022 Chủ 

tịch Hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện yêu cầu Hội đồng nghĩa vụ quân sự các xã, 

thị trấn, các cơ quan, ban ngành, đơn vị có liên quan phối hợp tổ chức triển khai 

thực hiện nghiêm túc đạt kết quả cao./. 

 

Nơi nhận: 
- TT HU, HĐND huyện (b/c);  

- CT, PCT UBND huyện; 

- Các thành viên HĐNVQS huyện; 

- Các cơ quan liên quan; 

- UBND 24 xã, thị trấn; 

- Lưu: VT, QS. V50. 

TM. HỘI ĐỒNG NVQS HUYỆN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

CHỦ TỊCH UBND HUYỆN 

Bùi Quốc Khánh 
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