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KẾ HOẠCH
Tuyển, chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2023

       Căn cứ Luật Nghĩa vụ quân sự  số 78/2015/QH13 ngày 19 tháng 6 năm 
2015; 
       Căn cứ Nghị định số 70/2019/NĐ-CP ngày 23 tháng 8 năm 2019 của Chính 
phủ quy định về thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân;
      Thực hiện kế hoạch số 2455/KH-UBND ngày 26 t5hangs 9 năm 2022; 
hướng dẫn số 614/HD-BCH ngày 28 tháng 9 năm 2022 của ban CHQS huyện 
Thanh Miện về việc tuyển, chọn và  gọi công dân nhập ngũ năm 2023
       UBND xã Tứ Cường xây dựng kế hoạch thực hiện công tác tuyển chọn và 
gọi công dân nhập ngũ năm 2023 cụ thể như sau:

 I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 
1. Mục đích
- Nhằm tuyển chọn nam công dân trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ có đủ 

các tiêu chuẩn về phẩm chất chính trị, đạo đức, trình độ văn hóa, sức khỏe tốt để 
thực hiện nghĩa vụ 2023 bảo đảm chất lượng góp phần xây dựng Quân đội, 
Công an trong tình hình mới.

 2. Yêu cầu
 - Thực hiện công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ phải đúng nguyên 

tắc, hồ sơ, thủ tục, bảo đảm chặt chẽ, đúng quy trình, đúng Luật NVQS, Nghị 
định của Chính phủ, Thông tư của Bộ Quốc phòng; Quy định, Hướng dẫn của 
Quân khu, của Tỉnh và của huyện; Xét duyệt đúng đối tượng, tuyển đủ số lượng, 
nâng cao chất lượng, bảo đảm dân chủ, công khai, công bằng xã hội.

 - Làm tốt công tác phối hợp với các ngành, đoàn thể tổ chức triển khai 
thực hiện chặt chẽ, đồng bộ, đúng thời gian, đạt kết quả.

 - Tổ chức tốt công tác giáo dục tuyên truyền, vận động nhân dân và thanh 
niên thực hiện tốt Luật NVQS, không có chống khám và đào ngũ sau giao quân.

 - Giao quân đạt 100% chỉ tiêu trên giao, trong đó phấn đấu có thanh niên 
được kết nạp đảng viên trước khi nhập ngũ 2023 đảm bảo chất lượng tốt.

 II. NỘI DUNG, THỜI GIAN
1. Nội dung 
a) Rà soát nắm thực lực công dân trong độ tuổi NVQS
       Trên cơ sở thực lực nguồn NVQS năm 2021 và 2022, rà soát nắm chắc 

số công dân có độ tuổi từ đủ 18 đến hết 25 tuổi. Riêng số công dân nam có trình 
độ Đại học, Cao đẳng lấy đến hết 27 tuổi; Kiểm tra kỹ số được tạm hoãn năm 
2022 nếu không còn thuộc diện tạm hoãn thì đưa vào thực lực đủ điều kiện nhập 
ngũ, rà soát số công dân đã tốt nghiệp ra trường 2021 và năm 2022, số bị buộc 
thôi học, nghỉ học. Riêng những công dân đang công tác tại các cơ quan, tổ chức 
phải có xác nhận của cơ quan, tổ chức và Ban chỉ huy quân sự quận (huyện) nơi 
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cơ quan, tổ chức đó đặt trụ sở đang quản lý NVQS mới không gọi khám tuyển ở 
địa phương.

 b) Tổ chức xét duyệt 
- Ban Chỉ huy quân sự xã tham mưu cho UBND xã tổ chức chặt chẽ. kiện 

toàn Hội đồng NVQS đúng, đủ thành phần, phân công trách nhiệm cụ thể cho 
từng thành viên; Hướng dẫn đến từng thôn. tổ chức rà soát các nam thanh niên 
trong độ tuổi làm NVQS đúng quy định.

 - Tổ chức xét duyệt đúng theo quy trình, đúng luật NVQS, và hướng dẫn 
của trên, bảo đảm chặt chẽ.

 Thời gian: 01 ngày, dự kiến 
+ Cấp thôn xong trước ngày 10 tháng 10 năm 20222
+ Cấp xã xong trước ngày 14 tháng 10 năm 2022
 c) Tổ chức sơ tuyển;
 UBND xã chỉ đạo Hội đồng NVQS xã  phối hợp với trạm y tế, xây dựng 

kế hoạch tổ chức sơ tuyển cho số công dân đủ điều kiện khám sức khỏe theo 
Thông tư số 16/2016/TTLT-BYT-BQP ngày 30 tháng 6 năm 2016 của Bộ Y tế - 
Bộ Quốc phòng quy định việc khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự.

 Thời gian: 01 ngày, dự kiến từ ngày 05 đến ngày 29 tháng 11 năm 2022 và 
dự kiến thời gian khám vét cho các thanh niên ( sẽ có kế hoạch cụ thể sau)

d) Tổ chức phát Lệnh gọi khám sức khỏe;
 Để tránh tình trạng chống khám, trốn khám sức khỏe đồng thời tiện cho 

việc xử lý chống khám sau này, UBND xã đề nghị Ban CHQS huyện Phát lệnh 
trực tiếp cho những thanh niên đã qua sơ tuyển có đủ điều kiện khám cấp huyện 
ngay trong ngày khám sơ tuyển, đối với những trường hợp làm ăn xa địa phương 
trực tiếp làm việc với gia đình để gọi thanh niên về khám đúng thời gian; Lệnh 
gọi khám sức khỏe phát cho thanh niên trước 15 ngày. Sau khi phát lệnh Ban 
CHQS xã, tổng hợp báo cáo tình hình về Ban CHQS huyện.

e) Tổ chức khám sức khỏe tại huyện;
 - Tổ chức khám sức khỏe theo đúng Thông tư 16/2016/TTLT-BYT-BQP 

ngày 30/ 06/ 2016 của liên Bộ Y tế và Bộ Quốc phòng.
 - Cấp ủy đảng, chính quyền lãnh đạo, chỉ đạo các ngành, đoàn thể làm tốt 

công tác giáo dục, tuyên truyền, động viên thanh niên đi khám đạt 100%, phấn 
đấu không có trốn, chống khám xảy ra. Xử lý nghiêm các trường hợp dùng chất 
kích thích gây chuẩn đoán sai lệch kết quả về sức khỏe.

 Thời gian: Theo kế hoạch của hội đồng NVQS huyện Thanh Miện.
 f) Hoàn chỉnh hồ sơ;
 - Sau khi có kết quả khám sức khỏe, tiến hành làm và hoàn chỉnh hồ sơ 

NVQS theo đúng quy định gửi về Ban CHQS huyện. Hồ sơ gồm (lý lịch, phiếu 
sức khỏe, bản sao giấy khai sinh và một số giấy tờ có liên quan) của công dân. 
Bảo đảm chính xác, thống nhất, đầy đủ các yếu tố pháp lý; sạch sẽ, cùng cỡ chữ, 
màu mực; có dán ảnh 3x4 và đóng dấu giáp lai. 

- Thời gian: 5 ngày. ngay sau khi khám chính thức xong
g) Tổ chức chốt quân số;
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 Trước khi chốt quân số với các đơn vị nhận quân, UBND xã và hội đồng 
NVQS xã nắm chắc tình hình tư tưởng gia đình và thanh niên, hoàn cảnh gia 
đình, tâm tư nguyện vọng của gia đình và thanh niên để báo cáo về Thường trực 
Hội đồng NVQS huyện 

h) Phát lệnh gọi nhập ngũ; 
- Lệnh gọi nhập ngũ được tổ chức phát tập trung tại UBND xã và chuyển 

đến thanh niên trước 15 ngày so với ngày giao quân, Ban CHQS xã tổng hợp 
cuống Lệnh gửi về Ban CHQS huyện để theo dõi.

 - Đối với trường hợp không giao lệnh trực tiếp cho thanh niên được thì Hội 
đồng NVQS xã, đại diện đoàn thể ở địa phương tiến hành lập biên bản cùng với 
gia đình thanh niên, gia đình phải cam kết gọi thanh niên trúng tuyển về nhận 
lệnh trực tiếp, đảm bảo phát lệnh trực tiếp cho 100% thanh niên sẵn sàng nhập 
ngũ.

 - UBND xã chỉ đạo Ban chỉ huy quân sự xã phối hợp chặt chẽ với Công an 
xã có biện pháp quản lý số thanh niên đã nhận Lệnh, nắm chắc tình hình tư 
tưởng thanh niên kịp thời báo cáo Hội đồng NVQS huyện giải quyết. 

Thời gian phát Lệnh gọi nhập ngũ xong trước ngày giao quân ít nhất là 15 
ngày

 i) Tổ chức giao quân;
 - UBND xã tổ chức Lễ Xuất quân tại Hội trường trung tâm của xã và thuê 

xe tiễn Tân binh lên đường nhập ngũ. đúng thời gian, địa điểm và bảo đảm  chu 
đáo và an toàn mọi mặt.

 j) Thủ tục hồ sơ;
 - 01 lý lịch NVQS Có dán ảnh và đóng dấu giáp lai, có kết luận rõ ràng, đủ 

yếu tố quyền hạn của Chủ tịch, Trưởng công an, Chỉ huy trưởng quân sự.
 - 01 Phiếu sức khỏe (có dán ảnh và đóng dấu giáp lai)
 - 01 Giấy chuyển sinh hoạt Đảng, đoàn (nếu có)
 - 01 Lệnh gọi nhập ngũ.
 - 01 phiếu thâm nhập của địa phương.
 - 01 giấy photo CMND hoặc CCCD. Gồm của cha, mẹ đẻ. ( vợ, cha mẹ vợ 

nếu có ) và của thanh niên nhập ngũ
 k) Tiêu chuẩn tuyển chọn 
- Về chính trị, đạo đức:
  Thực hiện theo Thông tư số 50/2006/TTLTBQP-BCA ngày 15/4/2016 

quy định tiêu chuẩn chính trị của liên BQP-BCA. 
- Về chính sách:
  Thực hiện theo Điều 49, 50, 51, 52, 53 của luật NVQS 2015; Thông tư 

liên tịch số 13/ TTLT-BQP-GDĐT ngày 22 tháng 01 năm 2013 của Bộ Quốc 
phòng và Bộ Giáo dục Đào tạo.

 - Về sức khoẻ:
  Thực hiện theo Thông tư liên tịch số 16/ 2016/ TTLTBYT-BQP ngày 30/ 

06/ 2016 của Bộ Y tế - Bộ Quốc phòng. Tuyển chọn và gọi nhập ngũ những 
công dân có đủ tiêu chuẩn sức khoẻ loại 1, 2, 3. Không tuyển vào trong quân đội 
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những công dân nhiễm HIV-AIDS, nghiện ma tuý, có sức khỏe loại 4 có mắc tật 
khúc xạ về mắt.

 - Về văn hoá:  
Tuyển chọn người có trình độ lớp 8/12 trở lên, thứ tự lấy từ người có trình 

độ văn hoá cao đến người có trình độ văn hoá thấp.
 + Trú trọng tuyển chọn, gọi nhập ngũ những công dân đã tốt nghiệp các 

trường Đại học, Cao đẳng có chuyên môn kỹ thuật để  góp phần thực hiện công 
bằng xã hội và  giảm bớt lưu lượng đào tạo trong môi trường Quân đội.

2. Thời gian thực hiện
 - Từ ngày 20 đến ngày 29/ 8/ 2022: BCH Quân sự xã cử lực lượng thôn 

đội tại 04 thôn, phối hợp với trưởng thôn tiến hành điều tra, rà soát nắm thực 
lực, công dân từ 18 đến hết 25 tuổi.  và từ 18 đến hết 27 tuổi

 - Từ ngày 05 đến ngày 10/ 9/ 2022: Ban CHQS xã tổng hợp, phân loại các 
danh sách theo quy định. 

 - Từ ngày 20 đến ngày 28/ 9/ 2022: Công an xã xác minh lý lịch các công 
dân nằm trong diện đủ điều kiện khám tuyển; Các công dân trong độ tuổi NVQS 
đã chuyển khẩu đi nơi khác và các công dân vi phạm pháp luật theo qui định

 - Từ ngày 06 đến ngày 09/ 10/ 2022: Tổng hợp thực lực, báo cáo danh sách 
các thôn họp xét

- Từ ngày 10 đến ngày 15/ 10/ 2022: Hội đồng NVQS xã họp xét duyệt 
thực lực nguồn năm 2023

- Từ ngày 16  đến ngày 20/ 10/ 2022: Tổng hợp thực lực đã xét duyệt báo 
cáo về cơ quan Thường trực HĐ NVQS huyện và phát thông báo, phát lệnh đến 
các thanh niên

- Từ ngày 21 đến ngày 30/ 10/ 2022: Hội đồng NVQS xã làm mọi công tác 
chuẩn bị cho khám sơ tuyển và lắm bắt tư tưởng các thanh niên

- Dự kiến từ ngày 05 đến ngày 29/ 11/ 2022: Tổ chức khám sơ  tuyển sức 
khỏe. 

- Từ ngày 30/ 11/ 2022 trở ra: thực hiện các bước theo kế hoạch của huyện 
như: Tổ chức khám sức khỏe cấp huyện: làm hồ sơ nghĩa vụ, cho các thanh niên 
trúng tuyển: Tổ chức thâm nhập, Chốt quân số; tổ chức phát lệnh cho công dân 
nhập ngũ năm 2023. và tổ chức giao lưu, gặp mặt, cấp phát quân trang. đồng 
thời cấp các chế độ tiêu chuẩn và động viên khen thưởng cho các tân binh.

 * Thời gian giao quân: Dự kiến từ ngày 06 đến ngày 10 tháng 02 năm 
2022 ( tức từ ngày 16 đến 20 tháng giêng năm Quý Mão )

 III. BIỆN PHÁP TỔ CHỨC THỰC HIỆN
 Để công tác tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ năm 2023 thực hiện đúng 

Luật, công bằng, công khai và đạt chỉ tiêu trên giao, hội đồng NVQS cần tập 
trung thực hiện tốt các nội dung sau đây:

 1. Hội đồng NVQS xã Chủ động tham mưu giúp UBND xã phân loại, nắm 
chắc thực lực các đối tượng theo Luật định, tổ chức xét duyệt, đồng thời tiến 
hành công khai danh sách thực hiện công bằng, dân chủ. Phát huy vai trò trách 
nhiệm của từng thành viên trong HĐ NVQS, làm tốt nhiệm vụ được phân công, 
theo dõi đôn đốc, tổ chức lực lượng nòng cốt của ngành đoàn thể mình phụ 
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trách, tham gia phối hợp thực hiện theo quy trình tuyển chọn, đồng thời tuyên 
truyền giải thích vận động nhân dân thực hiện đúng luật.

 2. Ban CHQS xã Tổ chức rà soát thực lực nguồn tại các thôn làm cơ sở 
phân loại đối tượng theo luật định, phối hợp với Công an xã nắm chắc lý lịch và 
cùng MTTQ, các đoàn thể động viên, huy động thanh niên đi khám sức khoẻ 
theo lịch, quản lý biến động, biểu hiện của số thanh niên trúng tuyển, tham mưu 
cho Hội đồng NVQS xã kịp thời bảo đảm hoàn thành chỉ tiêu giao quân, trong 
đó phấn đấu có thanh niên được kết nạp đảng viên trước khi nhập ngũ. Tham 
mưu cho Hội đồng NVQS xã tổ chức thực hiện tốt phương châm “ 3 bình cử, 4 
công khai”. 

 3. Công an xã;  Lập danh sách nam công dân trong độ tuổi NVQS. Chuyển 
khẩu đi, sinh từ 1996 đến 2004 báo cáo về UBND xã (qua bộ phận Quân sự) 
trước ngày 10/10/2022. Chỉ đạo Công an viên trực tiếp xác minh và chịu trách 
nhiệm về lý lịch, đạo đức của từng công dân trong độ tuổi thực hiện NVQS, 
NVCA. Chủ động rà soát và vận động thanh niên tham gia NVCA báo cáo Hội 
đồng trong ngày xét duyệt cấp xã. Tăng cường công tác kiểm tra tạm trú, tạm 
vắng, phối hợp cùng các thành viên Hội đồng NVQS xã vận động thanh niên đi 
khám tuyển và quản lý chặc chẽ số công dân có Lệnh gọi nhập ngũ.

4. Trưởng, phó các thôn; Có trách nhiệm phối hợp với Ban CHQS xã rà 
soát và cung cấp danh sách thực lực nguồn của thôn phối hợp với các ban, 
ngành, đoàn thể, Thôn đội trưởng và công an khu vực đôn đốc thanh niên chấp 
hành nghiêm Luật NVQS, không để tình trạng vi phạm Luật, chống khám, 
chống Lệnh trong thôn

 5. Đề nghị UBMTTQ, các ngành đoàn thể xã, Chi uỷ các Chi bộ thôn phối 
hợp cùng với Hội đồng NVQS xã tăng cường công tác tuyên truyền giáo dục 
Luật NVQS cho các đối tượng sẵn sàng nhập ngũ. Có kế hoạch chỉ đạo cho các 
phân chi hội trực thuộc tham gia vận động thanh niên đi khám sức khoẻ, phối 
hợp với Hội đồng NVQS xã làm tốt công tác phát triển đảng viên trước khi nhập 
ngũ. Đồng thời tổ chức gặp mặt tặng quà, động viên số thanh niên chuẩn bị nhập 
ngũ năm 2023.

 IV. XỬ LÝ TỒN ĐỌNG SAU TUYỂN QUÂN
 1. Ban CHQS xã; Căn cứ Nghị định số 37/2022/NĐ-CP của Chính phủ và 

các văn bản hướng dẫn của trên, tham mưu, đề xuất biện pháp xử lý thanh niên 
vi phạm NVQS. Chủ động mời, gọi gia đình và bản thân thanh niên vi phạm luật 
NVQS lên lập biên bản lần đầu và tham mưu xử lý, xử phạt theo quy định.

 2. Công chức Tư pháp xã; Sau khi Ban CHQS xã đề xuất biện pháp xử lý, 
lập biên bản lần đầu xong, nếu người vi phạm không chấp hành, giao cho  công 
chức Tư pháp xã mời ra tiến hành lập biên bản xử lý. Chủ động đề xuất việc 
thực hiện biện pháp chế tài, nếu người vi phạm không chấp hành Quyết định xử 
phạt của cấp có thẩm quyền.

 3. Công an xã; Trong những trường hợp, Ban CHQS xã và Tư pháp xã xử 
lý nhưng người vi phạm không thực hiện thì giao cho Công an xã tiến hành xử 
lý theo qui định của pháp luật và báo cáo kết quả xử lý trực tiếp với Chủ tịch 
UBND xã.
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     Trên đây là kế hoạch tuyển, chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2023 của 
UBND xã Tứ Cường, đề nghị UB.MTTQ xã và các ngành, đoàn thể, các Chi uỷ 
chi bộ, các thôn cùng phối hợp tổ chức thực hiện, tích cực phát huy kết quả đạt 
được trong những năm qua, phấn đấu hoàn thành công tác tuyển chọn gọi công 
dân nhập ngũ năm 2023 bảo đảm hoàn thành chỉ tiêu trên giao, đạt chất lượng 
cao. Trong quá trình tổ chức thực hiện có gì vướng mắc, kịp thời phản ánh về 
UBND xã ( Tại Ban CHQS xã), để tổng hợp báo cáo và xin ý kiến chỉ đạo xử lý 
kịp thời./

 Nơi nhận:                                                       TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
- TT Hội đồng NVQS huyện                                                CHỦ TỊCH
- TT Đảng ủy- HĐND xã
- Hội đồng NVQS xã
- Lưu VP. Nh.05b                                                                                                                         
                                                                                     

                                                                                      Vũ Văn Thủy
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