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 Thị trấn Thanh Miện, ngày …. tháng  10  năm 2022

                   
KẾ HOẠCH

Tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2023

Căn cứ Luật Nghĩa vụ quân sự ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Thông tư liên tịch số 50/2016/TTLT-BQP-BCA ngày 15 tháng 4

năm 2016 của Bộ Quốc phòng - Bộ Công an về quy định tiêu chuẩn chính trị tuyển
chọn công dân vào phục vụ trong Quân đội nhân dân Việt Nam (sau đây gọi tắt là
Thông tư 50); Thông tư 16/2016/TTLT -BYT-BQP ngày 30/6/2016 của Bộ Y tế, Bộ 
Quốc phòng về quy định việc khám sức khỏe thực hiện nghĩa vụ quân sự (gọi tắt 
làThông tư 16); Thông tư số 148/2018/TT-BQP ngày 04 tháng 10 năm 2018 của Bộ 
Quốc phòng về quy định tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ (sau đây là gọi tắt 
Thông tư 148);

Thực hiện Kế hoạch số 2455/KH-UBND ngày 26/9/2022 của UBND huyện 
Thanh Miện về việc  tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2023;

Thực hiện Hướng dẫn số 614/HD-BCH ngày 28 tháng 9 năm 2022 của Ban chỉ 
huy quân sự huyện Thanh Miện về công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ 
năm 2023,

Ủy ban nhân dân thị trấn Thanh Miện xây dựng Kế hoạch tuyển chọn, gọi công 
dân nhập ngũ năm 2023 như sau :

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích
Nhằm triển khai thực hiện đồng bộ, thống nhất các bước trong quy trình

tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2023 đảm bảo chặt chẽ, công bằng, dân
chủ, công khai, đúng luật, đúng quy định, hoàn thành 100% chỉ tiêu giao quân,
chất lượng tốt.

2. Yêu cầu 
Các thành viên của Hội đồng NVQS Thị trấn, các ban, ngành đoàn thể trong Thị 

trấn quán triệt, tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc. Thực hiện tốt các khâu, các 
bước trong quy trình tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ, đảm bảo dân chủ, công 
khai, công bằng và đúng Luật.

Công tác tham mưu, phối hợp hiệp đồng giữa các ban, ngành, đoàn thể trong thị 
trấn đảm bảo chặt chẽ, thống nhất, đúng chức năng, nhiệm vụ;

Phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị, tinh thần trách nhiệm của các cấp, 
các ngành trong công tác tham mưu, phối hợp hiệp đồng và tổ chức thực hiện quy 
trình tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ.

II. NỘI DUNG
1. Công tác tuyên truyền
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UBND Thị trấn xây dựng kế hoạch, tổ chức tuyên truyền, phổ biến giáo dục về 
Luật NVQS năm 2015 và các văn bản dưới Luật như : Nghị địnhsố 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; Nghị định Số: 37/2022/NĐ-CP ngày 06/06/2022  của Chính phủ 
sửa đổi, bổ sung một số điều  quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực Quốc phòng, 
cơ yếu; Thông tư 148; Thông tư 50 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 các 
phương tiện thông tin đại chúng, các cuộc hội họp, giao lưu văn hóa văn nghệ…

2. Đăng ký, quản lý nguồn sẵn sàng nhập ngũ; tổ chức xét duyệt
- Tổ chức đăng ký, quản lý chặt chẽ nguồn tuyển quân năm 2023. Danh sách 

công dân sẵn sàng nhập ngũ; danh sách miễn, tạm hoãn gọi nhập ngũ phải được 
niêm yết công khai tại trụ sở UBND thị trấn và thông báo công khai trên các phương 
tiện thông tin đại chúng.

- Nắm chắc số công dân trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ và các công dân đã tốt 
nghiệp các trường đại học, cao đẳng, trung cấp để tuyển chọn và gọi nhập ngũ.

- Hội đồng nghĩa vụ quân sự thị trấn , tổ chức xét duyệt, phân loại đối tượng sẵn 
sàng nhập ngũ, tạm hoãn và miễn gọi nhập ngũ theo Điều 30. Điều 31; Điều 41 Luật 
nghĩa vụ quân sự năm 2015.

3. Tổ chức sơ tuyển
- UBND thị trấn làm tốt công tác chuẩn bị, tổ chức khám sơ tuyển NVQS theo 

đúng quy định, hướng dẫn của  Ban CHQS huyện và Trung tâm Y tế huyện.
- Gửi thông báo thời gian khám tuyển NVQS cấp huyện cho các công dân đủ 

điều kiện khám tuyển cấp huyện theo đúng thời gian quy định.
4. Khám sức khỏe
- Thành lập Hội đồng khám sức khỏe NVQS theo quy định.
- Lập danh sách, phát lệnh gọi khám sơ tuyển cho các công dân trong độ tuổi sẵn 

sàng nhập ngũ theo quy định.
- Công dân trong diện nhập ngũ đã qua khám sơ tuyển NVQS tại thị trấn, đủ tiêu 

chuẩn sau đó tổ chức khám sức khỏe NVQS cấp huyện, thực hiện theo Thông tư 
16/2016/TTLT – BYT – BQP ngày 30/6/2016 của Bộ Y tế, Bộ Quốc phòng về quy 
định việc khám sức khỏe thực hiện nghĩa vụ quân sự.

5. Lập, duyệt hồ sơ
- Lập hồ sơ :
+ Hồ sơ nhập ngũ gồm : 01 lý lịch NVQS, 01 phiếu khám sức khỏe, 01 bản sao 

giấy khai sinh, 01 phiếu xét nghiệm ( HIV và ma túy ), 01 bản xác minh văn hóa ( 
đối với công dân có văn hóa lớp 8, lớp 9 ) và 01 bản phô tô chứng minh thư nhân 
dân của bố mẹ công dân và phô tô chứng thực văn bằng, chứng chỉ số công dân đã 
tốt nghiệp trình độ trung cấp, cao đẳng và đại học.
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+ Lý lịch NVQS và phiếu khám sức khỏe NVQS có ảnh mới chụp, cỡ ảnh 3x4 dán 
góc bên trái và đóng dấu giáp lai của UBND thị trấn vào góc dưới bên phải của ảnh.

- Duyệt hồ sơ :
Tiến hành xét duyệt hồ sơ chặt chẽ, nghiêm túc từng người một ở hội đồng 

NVQS  thị trấn, sau đó chuyển về cơ quan 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.

6. Tổ chức hiệp đồng, thâm nhập quân
- Giao cho Ban chỉ huy quân sự  thị trấn hiệp đồng với đơn vị được thâm nhập “ 

3 gặp, 4 biết ” theo quy định của Bộ quốc phòng, ghi đầy đủ nội dung để kết luận rõ 
ràng ( đủ hay không đủ điều kiện nhập ngũ )

- Quản lý chặt chẽ số thanh niên đủ điều kiện nhập ngũ có mặt ở gia đình và địa 
phương để tổ chức thâm nhập đúng thời gian.

- Sau khi thâm nhập xong, UBND thị trấn chốt quân số với Ban chỉ huy quân sự 
huyện, bảo đảm đủ số lượng, chất lượng theo chỉ tiêu được giao và có số dự phòng 
phù hợp.

7. Phát lệnh gọi nhập ngũ
- UBND thị trấn tổ chức phát Lệnh gọi nhập ngũ cho công dân nhập ngũ tại Trụ 

sở UBND thị trấn, bảo đảm thời gian nhận lệnh theo quy định.
- Sau khi Phát lệnh thông báo cho công dân thường xuyên có mặt tại địa phương 

để sẵn sàng nhập ngũ.
8. Giao lưu gặp mặt và giao nhận quân
- Tổ chức các hoạt động thăm hỏi, động viên, giao lưu, gặp mặt, tặng quà, văn 

hóa văn nghệ, động viên thanh niên lên đường nhập ngũ, nhằm nâng cao ý nghĩa 
chính trị cho tân binh hăng hái lên đường nhập ngũ.

- Tổ chức giao quân thực sự là ngày hội của nhân dân, giao đủ chỉ tiêu, đúng thời 
gian, an toàn, tiết kiệm, đúng pháp luật. 

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 Nghị định Số: 37/2022/NĐ-CP ngày 
06/06/2022  của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều  quy định xử phạt hành 
chính trong lĩnh vực Quốc phòng, cơ yếu và các quy định của Pháp luật.

III. THỜI GIAN 
- Từ ngày 15/9/2022: Hội đồng NVQS thị trấn tổ chức rà soát, xét duyệt, nắm 

chắc quân số, chất lượng nguồn tuyển quân .
- Từ ngày 01/10/2022 đến ngày 15/10/2023: Tổ chức xét duyệt tiêu chuẩn

công dân trong độ tuổi nhập ngũ.
-  Dự kiến ngày 11/11/2022 : Tổ chức khám sơ tuyển sức khỏe NVQS.
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-  Từ ngày 23/11/2022 đến ngày 31/12/2022: Tổ chức khám sức khỏe NVQS.
- Từ ngày 20/12/2022 đến ngày 11/01/2023:  Tổ chức thâm nhập, hoàn chỉnh 

Hồ sơ, xét duyệt tiêu chuẩn công dân nhập ngũ.  .
- Từ ngày 12/01/2023 đến ngày 21/01/2023 : Chốt quân số gọi nhập ngũ với huyện
- Từ ngày 22  đến ngày 30/01/2023 : Tổ chức phát Lệnh gọi công dân nhập ngũ 

cho từng công dân tại Trụ sở UBND thị trấn.
- Từ ngày 31/01/2023 đến ngày giao quân: Nắm chắc diễn biến, tình hình sau 

phát lệnh, tổ chức hội nghị Gặp mặt động viên thanh niên lên đường nhập ngũ.
- Thời gian giao nhận quân : Dự kiến từ ngày 06/02/2023 đến ngày 10/02/2023 

( Âm lịch từ ngày 16 đến ngày 20 tháng Giêng năm Quý Mão )
IV. CÔNG TÁC KINH PHÍ BẢO ĐẢM 

- Thực hiện theo ngân sách phân bổ của phòng tài chính huyện. Tuy nhiên Hội 
đồng nghĩa vụ quân sự thị trấn đề nghị với các cơ quan có thẩm quyền xem xét cân 
đối hỗ trợ thêm ngân sách để Hội đồng nghĩa vụ quân sự thị trấn tổ chức thực hiện 
nhiệm vụ đạt hiệu quả cao hơn.

- Đề nghị các tổ chức Chính trị xã hội, cấp Ủy quân dân chính các KDC, tạo 
điều kiện hỗ trợ, thăm hỏi, động viên tặng quà lưu niệm đối với công dân và gia đình 
công dân trúng tuyển NVQS để công dân và gia đình phấn khởi yên tâm hoàn thành 
nhiệm vụ.

- Ban CHQS thị trấn là trung tâm phối hợp hiệp đồng với các ban, ngành đoàn 
thể thị trấn chuẩn bị đầy đủ tài liệu triển khai thực hiện tốt công tác tuyển chọn, gọi 
công dân nhập ngũ năm 2023.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Hội đồng NVQS thị trấn
Các thành viên Hội đồng NVQS thị trấn phụ trách các đơn vị, nâng cao tinh thần 

trách nhiệm, thường xuyên theo dõi, chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra đôn đốc 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.

2. Ban CHQS thị trấn
- Là cơ quan thường trực, tham mưu giúp UBND thị trấn, Hội đồng NVQS Thị 

trấn thực hiện các bước trong quy trình tuyển quân.
- Tổng hợp báo cáo kịp thời quá trình thực hiện với Hội đồng NVQS thị trấn, 

cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương và Ban CHQS huyện theo quy định.
- Phối hợp với Cán bộ văn hóa, Đài truyền thanh thị trấn làm tốt công tác tuyên 

truyền, giáo dục Luật NVQS và các văn bản hướng dẫn thi hành làm cho nhân dân, 
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đặc biệt là thanh niên trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ hiểu rõ ý nghĩa, quyền, nghĩa 
vụ, trách nhiệm của công dân trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

- Phối hợp với Trạm Y tế thị trấn tổ chức khám sơ tuyển sức khỏe NVQS bảo 
đảm đúng quy định.

- Phối hợp với Công an thị trấn tổ chức làm hồ sơ; đôn đốc các công dân thực 
hiện khám sức khỏe tại huyện theo kế hoạch.

- Phối hợp với Đoàn thanh niên thị trấn tham mưu cho Đảng ủy, HĐND, UBND 
thị trấn tổ chức Hội nghị giao lưu gặp mặt động viên thanh niên lên đường nhập ngũ.

- Thực hiện công tác giao nhận quân, bảo đảm an toàn, hoàn thành chỉ tiêu trên giao.
3. Công an thị trấn
- Phối hợp với Ban CHQS thị trấn, các ban, ngành đoàn thể, thực hiện các bước 

tuyển chọn công dân tham gia nghĩa vụ Công an nhân dân.
- Tăng cường tuần tra, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa 

bàn trong suốt quá trình  khám sức khỏe NVQS, Hội nghị giao lưu gặp mặt và lễ 
giao nhận quân.

- Rà soát chặt chẽ, nghiên cứu thẩm định, kết luận về tiêu chuấn chính trị công 
dân chuẩn bị nhập ngũ theo Thông tư 50.

4. Trạm Y tế thị trấn
- Chuẩn bị tốt về địa điểm, cơ sở vật chất, bảo đảm cho công tác khám sơ tuyển 

NVQS
- Chịu trách nhiệm về kết quả, chất lượng khám sức khỏe NVQS.
5. Trường Trung học cơ sở thị trấn
- Có trách nhiệm xác minh, kết luận chính xác trình độ văn hóa của thanh niên 

được gọi nhập ngũ theo quy định.
6. Đoàn thanh niên thị trấn
- Tham mưu, tổ chức hội nghị gặp mặt, động viên thanh niên lên đường nhập 

ngũ, viết đơn tình nguyện nhập ngũ, hoàn thiện các thủ tục chuyển sinh hoạt đoàn 
cho thanh niên về các đơn vị.

7. Đề nghị Ủy ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam thị trấn, các đoàn thể và các 
tổ chức chính trị - xã hội thị trấn.

Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ của đơn vị của mình, phối hợp với Ban CHQS; 
Công an thị trấn cùng các Ban, Ngành, Đoàn thể tuyên truyền vận động công dân 
chấp hành tốt Luật Nghĩa vụ quân sự, Luật công an nhân dân; tổ chức giao lưu gặp 
mặt, động viên tân binh chuẩn bị lên đường nhập ngũ đảm bảo chất lượng tốt.

8. Hội đồng nghĩa vụ quân sự thị trấn
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- Tổ chức họp xét duyệt công dân đủ điều kiện nhập ngũ; công dân thuộc diện 
miễn, tạm hoãn đúng quy định bảo đảm công bằng, dân chủ, công khai và đúng luật.

- Tổ chức khám sơ tuyển, khám tuyển tại huyện bảo đảm an toàn, chất lượng.
- Tạo điều kiện thuận lợi cho các đơn vị thâm nhập  “3 gặp 4 biết”, tổ chức phát 

Lệnh cho thanh niên theo quy định, tổ chức giao lưu, gặp mặt, động viên thanh niên 
lên đường nhập ngũ, thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội, xử lý kịp thời 
các trường hợp vi phạm trong quá trình tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ. Quản 
lý tốt số thanh niên trúng tuyển lên đường nhập ngũ. Hoàn thành chỉ tiêu trên giao. 
Chất lượng tốt.

Trên đây là Kế hoạch tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ  năm 2023, UBND 
thị trấn yêu cầu Ban CHQS thị trấn, các ban ngành, đoàn thể, các đơn vị nghiêm túc 
tổ chức triển khai thực hiện./. 

Nơi nhận :                                                           TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
- Ban CHQS huyện;                                                                            CHỦ TỊCH
- TV Đảng ủy, HĐNDTT;
- LĐ UBND TT;
- Thành viên HĐNVQS TT;
- Các khu dân cư;
- Lưu : VT, BCHQS thị trấn                                                                       
          
                                                                                                         Đỗ Quý Can
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