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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 quy định tiêu chuẩn chính trị tuyển 
chọn công dân vào phục vụ trong Quân đội nhân dân Việt Nam; Thông tư liên 
tịch số 16/2016/TTLT-BYT-BQP ngày 30 tháng 6 năm 2016 của Bộ Y tế, Bộ 
Quốc phòng quy định việc khám sức khoẻ thực hiện nghĩa vụ quân sự; 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 Kế hoạch số 2638/KH-UBND ngày 
12 tháng 9 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương về việc tuyển chọn 
và gọi công dân nhập ngũ năm 2023.

 Uỷ ban nhân dân huyện 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, gọi công dân nhập ngũ năm 2023 bảo đảm chặt chẽ, dân chủ, 
công khai, công khai, đúng Luật Nghĩa vụ quân sự (NVQS), hoàn thành 100% 
chỉ tiêu giao quân, chất lượng tốt; đảm bảo an toàn tuyệt đối về con người và 
phương tiện.

2. Yêu cầu
- Các ban, ngành, Uỷ ban nhân dân huyện, Hội đồng nghĩa vụ quân sự 

huyện, Hội đồng nghĩa vụ quân sự các xã, thị trấn tổ chức triển khai thực hiện 
đầy đủ các bước trong quy trình tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2023 
và thực hiện nghiêm các quy định phòng chống chống dịch Covid-19 của cấp có 
thẩm quyền;

- Công tác tham mưu, phối hợp hiệp đồng giữa các, ban, ngành, đoàn thể  
của huyện phải bảo đảm chặt chẽ thống nhất, đúng chức năng nhiệm vụ; 

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

II. NỘI DUNG-THỜI GIAN
Thực hiện chặt chẽ, đúng pháp luật các khâu, các bước trong quy trình 

tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ; giao đủ chỉ tiêu cho các đơn vị của Quân 
đội, bảo đảm an toàn tuyệt đối.
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1. Phúc tra xét duyệt nguồn công dân trong độ tuổi nhập ngũ: Từ ngày 
16/9/2022 đến ngày 30/9/2022. 

2. Họp hội đồng NVQS huyện ngày 11/10/2022.
3. Họp hội đồng NVQS các xã, thị trấn xét duyệt tiêu chuẩn công dân trong 

độ tuổi nhập ngũ: từ ngày 12/10/2022 đến ngày 20/10/2022.
4. Tập huấn đoàn khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự
- Tổ sơ tuyển sức khoẻ NVQS: Từ ngày 25 đến ngày 28/10/2022.
- Hội đồng khám sức khoẻ NVQS: từ ngày 28/11/2022 đến ngày 

30/11/2022.                           
5. Sơ tuyển sức khỏe nghĩa vụ quân sự: Từ ngày 07/11/2022 đến ngày 

25/11/2022.  
6. Tổ chức khám tuyển sức khỏe NVQS : Từ ngày 23/12/2022 đến ngày 

31/12/2022.                            
7. Hướng dẫn làm hồ sơ, thâm nhập, hoàn chỉnh hồ sơ nghĩa vụ quân sự; 

xét duyệt tiêu chuẩn công dân nhập ngũ: Từ ngày 02/01/2023 đến ngày 
11/02/2023.

8. Chốt quân số, phát lệnh gọi công dân nhập ngũ đến từng công dân: Từ 
ngày 12/01/2023 đến ngày 21/01/2023. (từ ngày 21 đến 30 tháng 12 Âm lịch)

9. Tổ chức hội nghị hiệp đồng giao nhận quân (sau khi Bộ CHQS tỉnh đã tổ chức 
hiệp đồng). 

10. Tổ chức nhận và cấp phát quân trang: Từ ngày 14/01/2023 đến ngày 
17/01/2023. 

11. Từ ngày 18/01/2023 đến ngày 05/02/2023 nắm tình hình, tổ chức giao 
lưu, gặp mặt, động viên, tặng quà ở các cấp.

12. 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).

III. CÔNG TÁC BẢO ĐẢM
1. Bảo đảm về tài liệu
Hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện chuẩn bị đầy đủ tài liệu, hướng dẫn các 

xã, thị trấn triển khai thực hiện tốt công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập 
ngũ năm 2023.

2. Bảo đảm tuyên truyền, trang trí, khánh tiết
Làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục nâng cao nhận thức trách 

nhiệm thực hiện Luật Nghĩa vụ quân sự trong nhân dân, nhất là công dân trong 
độ tuổi gọi nhập ngũ; chỉ đạo, hướng dẫn Uỷ ban nhân dân các xã, thị trấn thực 
hiện tốt việc tuyên truyền, trang trí khánh tiết trong các bước tuyển chọn, gọi 
công dân nhập ngũ.

IV. NHIỆM VỤ CỦA CƠ QUAN, ĐƠN VỊ
1. Ban CHQS huyện
 - Là cơ quan thường trực Hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện tham mưu 

cho Huyện ủy, Hội đồng nhân dân, UBND huyện xây dựng kế hoạch và thực 
hiện, có trách nhiệm trong việc phối hợp Trung tâm y tế huyện thực hiện 
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khám tuyển sức khỏe nghĩa vụ quân sự, phát lệnh gọi công dân nhập ngũ, 
cấp phát quân trang và các nội dung của buổi Lễ giao nhận quân hoàn thành 
100% chỉ tiêu trên giao, đạt chất lượng tốt, tổng hợp báo cáo kết quả theo 
quy định.

- Tham mưu cho UBND huyện giao chỉ tiêu gọi công dân nhập ngũ cho các 
xã, thị trấn đồng thời hiệp đồng, thống nhất với các đơn vị nhận quân, về chỉ 
tiêu, tiêu chuẩn công dân nhập ngũ, phương pháp và thời gian giao nhận quân.

- Phối hợp với các ban, ngành liên quan của huyện chỉ đạo, hướng dẫn các 
xã, thị trấn thực hiện đầy đủ các bước trong quy trình tuyển chọn, gọi công dân 
nhập ngũ, từ việc xét duyệt nguồn, sơ tuyển sức khỏe nghĩa vụ quân sự, khám 
tuyển sức khỏe nghĩa vụ quân sự, xét duyệt chính trị... đến tổ chức Lễ giao nhận 
quân, bảo đảm chặt chẽ, đạt kết quả cao.

- Chỉ đạo Ban Chỉ huy quân sự các xã thị trấn phối hợp với Công an, Tư 
pháp và các ban, ngành cùng cấp tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa 
phương xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm pháp luật về 
nghĩa vụ quân sự theo quy định tại Nghị định số 120/2013/NĐ-CP ngày 
09/10/2013 của Chính phủ về xử phạt hành chính trong lĩnh vực quốc phòng, 
cơ yếu và Nghị định số 37/2022/NĐ-CP ngày 06/6/2022 của Chính phủ về 
sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định xử phạt vi phạm 
hành chính trong lĩnh vực quốc phòng, cơ yếu; quản lý, bảo vệ biên giới quốc 
gia; trên các vùng biển, đảo và thềm lục địa của nước Cộng hòa xã hội chủ 
nghĩa Việt Nam;

- Thường xuyên theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện nhiệm vụ của 
các xã, thị trấn; tổng hợp kết quả tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ báo cáo 
Ủy ban nhân dân huyện và Bộ CHQS tỉnh theo quy định.

2. Công an huyện  
- Phối hợp với Ban chỉ huy quân sự huyện quản lý chặt chẽ nguồn công dân 

trong độ tuổi nhập ngũ, đôn đốc công dân tham gia sơ tuyển, khám sức khoẻ 
nghĩa vụ quân sự và chấp hành lệnh gọi nhập ngũ; đảm bảo an ninh, trật tự trong 
ngày tổ chức Lễ giao, nhận quân.

- Chủ trì, phối hợp với Ban chỉ huy quân sự huyện tổ chức xác minh và 
xét duyệt tiêu chuẩn chính trị cho số công dân nhập ngũ theo đúng quy định 
tại Thông tư liên tịch số 50/2016/TTLT-BQP-BCA; chịu trách nhiệm trước 
Hội đồng nghĩa vụ quân sự cùng cấp về tiêu chuẩn chính trị công dân nhập 
ngũ năm 2023; phối hợp với Quân sự, Tư pháp và các ban, ngành liên quan 
thưm mưu cho cấp uỷ, chính quyền địa phương xử lý nghiêm các tổ chức, cá 
nhân có hành vi trốn tránh, chống đối, cản trở việc thực hiện Luật Nghĩa vụ 
quân sự theo quy định tại Ngị định số 37/2022/NĐ-CP hoặc truy cứu trách 
nhiệm hình sự để kịp thời răn đe, giáo dục công dân trong việc chấp hành 
Luật Nghĩa vụ quân sự.
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- Tham mưu cho Hội đồng nghĩa vụ quân sự thực hiện các nội dung liên 
quan đến tuyển chọn công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia công an nhân dân 
năm 2023 theo quy định. 

- Hiệp đồng chặt chẽ với Ban CHQS huyện về chỉ tiêu gọi công dân thực 
hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân; thống nhất về danh sách, phương 
pháp tổ chức tuyển chọn bảo đảm dân chủ, công bằng, công khai, đúng quy 
định; phát lệnh gọi, tổ chức giao, nhận quân cùng thời gian, địa điểm giao quân 
của huyện; hoàn thành chỉ tiêu tuyển chọn công dân thực nhiện nghĩa vụ tham 
gia Công an nhân dân năm 2023.

3. Phòng y tế huyện, Trung tâm y tế huyện 
- Phối hợp với Ban CHQS huyện tham mưu cho UBND huyện, Hội đồng 

Nghĩa vụ quân sự huyện, lập kế hoạch, chỉ đạo, hướng dẫn Trạm y tế các xã, thị 
trấn tổ chức, triển khai công tác sơ tuyển, khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự, 
đồng thời thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 và bảo 
đảm an toàn tuyệt đối cho cán bộ, nhân viên, công dân trong từng khâu, từng 
bước tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2023;

- Thực hiện các hướng dẫn của cơ quan có thẩm quyền về công tác y tế 
trong thực hiện Luật Nghĩa vụ quân sự;

- Thành lập tổ khám sơ tuyển cấp xã, đủ số lượng và bảo đảm chất lượng.
- Điều động lực lượng, phương tiện tham gia khám sức khỏe nghĩa vụ 

quân sự và phòng chống dịch Covid-19 theo chỉ đạo của Hội đồng nghĩa vụ 
quân sự huyện;

- Tổ chức tập huấn về chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ, nhân viên y tế 
trước khi tham gia sơ tuyển, khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự.

- Tổ chức kiểm tra việc khám sơ tuyển sức khỏe nghĩa vụ quân sự tại các 
địa phương trong huyện;

- Xem xét và giải quyết những vướng mắc, khiếu nại về công tác khám sức 
khỏe thực hiện nghĩa vụ quân sự;

- Phối hợp với Ban CHQS huyện giải quyết các khiếu nại liên quan đến sức 
khỏe của công dân được gọi nhập ngũ theo Điều 8 Thông tư liên tịch số 
16/2016/TTLT-BYT-BQP;

- Báo cáo Ủy ban nhân dân huyện kết quả khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự 
theo quy định;

- Thực hiện sơ kết, tổng kết, rút kinh nghiệm về công tác khám sức khoẻ 
thực hiện nghĩa vụ quan sự sau đợt tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ. 

4. Phòng Tư pháp huyện 
Tham mưu cho Ủy ban nhân dân huyện chỉ đạo, hướng dẫn thủ tục xử phạt, 

xử lý các cá nhân, tổ chức có hành vi vi phạm pháp luật về nghĩa vụ quân sự và 
phối hợp với Ban chỉ huy quân sự huyện tuyên truyền, phổ biến Luật Nghĩa vụ 
quân sự năm 2015. Báo cáo Chủ tịch UBND huyện về công tác xử phạt công dân 
vi phạm nghĩa vụ quân sự theo Nghị định số 37/2022/NĐ-CP của Chính phủ.
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5. Phòng Nội vụ huyện
Phối hợp với Ban CHQS huyện rà soát cung cấp danh sách nam công dân 

trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ tại các cơ quan, đơn vị, tổ chức, các nhà trường 
trên địa bàn huyện tổng hợp gửi về Hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện (Ban 
CHQS huyện).

6. Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện
Chỉ đạo các trường THCS trên địa bàn huyện rà soát nắm chắc trình độ văn 

hoá của các công dân; xác nhận trình độ học vấn của công dân khi Hội đồng 
nghĩa vụ quân sự, Ban CHQS các xã, thị trấn đề nghị và chịu trách nhiệm trước 
UBND huyện về nội dung xác nhận trình độ học vấn của công dân.

7. Đề Nghị Viện Kiểm sát, Tòa án nhân dân huyện
Phối hợp với Ban CHQS huyện giám sát việc tuân thủ pháp luật trong công 

tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và trình tự thủ tục pháp lý, hồ sơ xử phạt 
của các công dân có hành vi vi phạm Luật nghĩa vụ quân sự. 

8. Phòng Tài chính, kế hoạch huyện
Bảo đảm nguồn kinh phí thực hiện công tác tuyển chọn và gọi công dân 

nhập ngũ năm 2023 theo đúng quy định.
9. Phòng Văn hoá TT; Trung tâm văn hoá - thể thao huyện; Đài phát 

thanh huyện
- Phòng Văn hoá thể thao; Trung tâm văn hoá - thể thao huyện phối hợp 

với Ban CHQS huyện làm tốt công tác tuyên truyền về Luật Nghĩa vụ quân sự 
trong quá trình tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và trang trí khánh tiết trong 
buổi Lễ giao nhận quân.

- Đài phát thanh huyện tăng cường phát sóng, đồng thời chỉ đạo Đài truyền 
thanh các xã, thị trấn tích cực, chủ động tuyên truyền, phổ biến, giáo dục nâng 
cao nhận thức trách nhiệm công dân thực hiện Luật Nghĩa vụ quân sự trong quá 
trình tuyển chọn.

10. Trung tâm GD nghề nghiệp - GD thường xuyên huyện
Có trách nhiệm cung cấp danh sách nam công dân của huyện trong độ tuổi 

sẵn sàng nhập ngũ hiện đang học tập tại nhà trường, tổng hợp báo cáo về Hội 
đồng nghĩa vụ quân sự huyện (qua Ban CHQS huyện), tổng hợp báo cáo Chủ 
tịch Hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện theo quy  định.

11. Phòng lao động, thương binh xã hội
 Theo chức năng nhiệm vụ thực hiện tốt công tác chính sách trong tuyển 

chọn và gọi công dân nhập ngũ.
12. Đề nghị Mặt trận Tổ quốc, Liên đoàn lao động, Đoàn thanh niên, 

Hội phụ nữ, Hội nông dân, Hội cựu chiến binh huyện. 
- Căn cứ theo chức năng, nhiệm vụ phối hợp với Ban CHQS huyện theo dõi, 

hướng dẫn các ngành của mình ở các xã, thị trấn tham mưu cho cấp ủy, chính 
quyền địa phương lãnh đạo tốt công tác tuyển quân 2023. Thường xuyên tuyên 
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truyền, giáo dục, động viên các tầng lớp nhân dân chấp hành nghiêm Luật Nghĩa 
vụ quân sự.

- Chỉ đạo các Công đoàn trong các doanh nghiệp đứng chân trên địa bàn, 
bố trí thời gian tạo điều kiện để công dân người lao động trong độ tuổi thực hiện 
Luật Nghĩa vụ quân sự đang làm tại công ty, doanh nghiệp về sơ tuyển, khám 
tuyển theo kế hoạch của Hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện.

13. Các thành viên Hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện
Thường xuyên theo dõi, chỉ đạo và hướng dẫn, giúp đỡ các xã, thị trấn 

mình được phân công phụ trách thực hiện tốt công tác tuyển quân bảo đảm đủ số 
lượng, chất lượng tốt. Động viên, tạo điều kiện cho cán bộ công chức, viên chức 
và người lao động thuộc quyền trong độ tuổi chấp hành Luật Nghĩa vụ quân sự.

 14. Văn phòng HĐND - UBND huyện
          Tổng hợp ghi chép biên bản các cuộc họp Hội đồng nghĩa vụ quân sự 

huyện, phát hành văn bản, chỉ thị về công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ 
năm 2023; phối hợp với Ban CHQS huyện, Phòng Tư pháp huyện thẩm định hồ 
sơ, trình Chủ tịch UBND huyện ra quyết định xử phạt công dân vi phạm Luật 
Nghĩa vụ quân sự.

15. UBND các xã, thị trấn
- Có trách nhiệm chỉ đạo các Ban, ngành đoàn thể của xã, thị trấn tổ chức 

thực hiện tốt các bước trong quy trình tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ đảm 
bảo giao quân đủ chỉ tiêu, chất lượng tốt, đảm bảo công tác phòng chống dịch 
Covid-19.

- Xử lý triệt để các trường hợp vi phạm Luật Nghĩa vụ quân sự. Đồng thời 
chịu trách nhiệm trước, UBND huyện, Hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện về chỉ 
tiêu giao quân, công tác xử lý vi phạm Luật Nghĩa vụ quân sự của địa phương 
mình; gắn với trách nhiệm của người đứng đầu với nhiệm vụ tuyển chọn, gọi 
công dân nhập ngũ.

V.  TỔ CHỨC THỰC HIỆN 
A. BIỆN PHÁP 
1.Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp uỷ Đảng, chính quyền các cấp, 

các ngành, cơ quan, đơn vị cần coi việc tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ là 
một trong nhiệm vụ chính trị trọng tâm của Đảng bộ, nhân dân và LLVT huyện 
Tứ Kỳ đối với Tổ quốc, phát huy chức năng, nhiệm vụ của Hội đồng nghĩa vụ 
quân sự các cấp. 

2. Nắm chắc số lượng nam công dân trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ, phân 
loại đối tượng, xét duyệt tiêu chuẩn chính trị theo đúng qui định, thông báo kịp 
thời cho số thanh niên trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ đi làm ăn xa về thực hiện 
Luật nghĩa vụ quân sự. Đồng thời niêm yết danh sách công khai những công dân 
thuộc diện miễn, tạm hoãn làm nghĩa vụ quân sự năm 2023.

3. Tổ chức tuyên truyền sâu rộng trong nhân dân về Luật Nghĩa vụ quân sự 
năm 2015 và công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2023 trên các ph-
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ương tiện thông tin. Khơi dậy truyền thống yêu nước, ý thức trách nhiệm, tự 
nguyện, tự giác của thanh niên đối với quê hương, đất nước. Thực hiện dân chủ, 
công khai, công bằng trong quá trình tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ theo đúng 
luật để tạo sự thống nhất cao trong nhân dân, chống các hiện tượng, tiêu cực.

4. Tiến hành làm tốt các bước sơ tuyển nghĩa vụ quân sự ở xã, thị trấn về 
tiêu chuẩn sức khoẻ, chính trị, văn hoá, hoàn cảnh gia đình.Tổ chức tập huấn, 
thống nhất cho các thành viên trong đoàn khám sức khoẻ nghĩa vụ quân sự theo 
thông tư số 16 liên Bộ Quốc phòng - Bộ Y tế trước khi tiến hành khám sức khoẻ 
nghĩa vụ quân sự huyện.

5. Ban CHQS huyện xây dựng kế hoạch thâm nhập 3 gặp 4 biết triển khai 
cho các xã, thị trấn, tổ chức thâm nhập trực tiếp công dân và gia đình để nắm 
chắc tình hình trước khi chốt quân số, phát lệnh gọi công dân nhập ngũ bảo 
đảm theo đúng quy định tới 100% công dân, các danh sách thâm nhập phải có 
đủ chữ ký (Chủ tịch HĐNVQS xã, (TT); CHT Ban CHQS xã (TT); Đại diện 
Ban CHQS huyện).

6. Ban CHQS xã, thị trấn khi phát lệnh gọi công dân nhập ngũ, lệnh phải 
được đưa tới từng công dân trước 15 ngày giao quân cho đơn vị. Trong quá 
trình tuyển chọn phải, đủ chỉ tiêu, số lượng, chất lượng, đúng qui định của 
Luật Nghĩa vụ quân sự. 

7. Thực hiện phương châm tuyển người nào được người đó, tạo điều kiện 
thuận lợi giữa địa phương và đơn vị nhận quân trong quá trình nhận quân quản lý, 
huấn luyện chiến sĩ và xây dựng nguồn động viên sau này. Quá trình tuyển chọn, 
gọi công dân nhập ngũ phải lấy việc tuyên truyền giáo dục là chính. Đồng thời kiên 
quyết xử lý nghiêm những hành vi như trốn, chống lệnh thực hiện Luật Nghĩa vụ 
quân sự.

B. CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH
1. Sơ tuyển sức khỏe nghĩa vụ quân sự xã , thi trấn
- Ban CHQS xã, thị trấn thông báo cho nam công dân trong độ tuổi sẵn 

sàng nhập ngũ (từ đủ 18 đến 25 tuổi) công dân được đào tạo trình độ đại học, 
cao đẳng đã được tạm hoãn gọi nhập ngũ thì độ tuổi gọi nhập ngũ đến hết 27 
tuổi; có mặt tại địa phương theo thời gian quy định.

- Niêm yết công khai danh sách nam công dân đủ điều kiện sẵn sàng nhập 
ngũ và  nam công dân thuộc diện miễn, tạm hoãn làm nghĩa vụ quân sự tại trụ sở 
UBND xã, thị trấn và các thôn, khu dân cư.

- Ngoài những nội dung sơ tuyển theo quy định, UBND các xã, thị trấn chủ 
động xác minh trình độ văn hóa, phẩm chất chính trị những công dân đủ điều 
kiện sức khỏe nghĩa vụ quân sự nộp về Ban CHQS huyện, trước khi khám tuyển 
sức khỏe cấp huyện.

2. Khám tuyển sức khỏe nghĩa vụ quân sự huyện
- Hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện thành lập Hội đồng khám sức khoẻ và tổ 

chức khám tập trung tại một điểm khám (địa điểm tại cơ quan Ban CHQS huyện).
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 - Các xã, thị trấn chủ động phương tiện đưa nam công dân đủ điều kiện 
qua sơ tuyển đi khám tại Ban CHQS huyện theo lịch, những trường hợp vắng 
mặt có lý do hoặc không có lý do do lỗi chủ quan các xã, thị trấn tiếp tục đôn 
đốc công dân đi khám vào các ngày tiếp theo khi Hội đồng khám sức khoẻ vẫn 
đang thực hiện kế hoạch khám sức khoẻ.

3. Ghi điền, xét duyệt hồ sơ
- Sau khi khám sức khoẻ nghĩa vụ quân sự huyện các xã, thị trấn nắm quân 

số đủ sức khoẻ để tiến hành làm hồ sơ, lý lịch nghĩa vụ quân sự theo quy định.
- Xét duyệt hồ sơ: Cơ quan Ban CHQS huyện phối hợp với Công an huyện, 

cơ quan chuyên môn của Bộ CHQS tỉnh tiến hành xét duyệt hồ sơ theo Thông tư 
Liên tịch số 50/2016/TTLT-BQP-BCA ngày 15/4/2016 của Liên Bộ Quốc 
phòng - Bộ công an về tiêu chuẩn chính trị, nguyên tắc, thủ tục tuyển chọn công 
dân vào phục vụ trong Quân đội nhân dân Việt Nam.

4. Tổ chức nắm tình hình công dân, phát lệnh gọi nhập ngũ
- Ban CHQS huyện cử cán bộ xuống hướng dẫn Ban CHQS các xã, thị trấn 

tiến hành gặp gỡ trực tiếp công dân và gia đình nắm chắc tình hình trước khi 
chốt quân số phát lệnh gọi nhập ngũ bảo đảm chặt chẽ, chất lượng. Tổ chức hiệp 
đồng với các đơn vị nhận quân để bàn giao hồ sơ sau khi chốt quân số phát lệnh 
gọi công dân nhập ngũ.

- Tổ chức phát lệnh gọi nhập ngũ trực tiếp cho công dân trước 15 ngày 
nhập ngũ. Tiếp nhận và cấp phát quân trang theo quy định.

5. Tổ chức giao lưu gặp mặt, giao quân
- Tiến hành tổ chức giao lưu gặp mặt tặng quà, viếng đền Liệt sĩ, nghĩa 

trang liệt sỹ ở 2 cấp huyện và xã.
- Tổ chức buổi Lễ giao nhận quân bảo đảm đúng nghi lễ, trang nghiêm, 

trọng thể, nhanh, gọn, đủ chỉ tiêu, thực sự là ngày hội lớn của Đảng bộ và nhân 
dân huyện nhà.

Trên đây là kế hoạch tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2023, yêu 
cầu các thành viên Hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện các ban, ngành, đoàn thể, 
của huyện, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn; Hội đồng nghĩa vụ quân sự các xã, 
thị trấn quán triệt và tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc./.

Nơi nhận:
- Bộ CHQS tỉnh;                                
- TT Huyện uỷ;
- Lãnh đạo UBND huyện;
- Các thành viên HĐNVQS huyện;
- Các cơ quan, ban ngành trong huyện;
- Ban CHQS huyện;
- UBND các xã, thị trấn;
- Lưu: VT.

TM. UBND HUYỆN
CHỦ TỊCH

Vũ Thị Hà
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Phụ lục
CÁC TRƯỜNG HỢP TẠM MIỄN, HOÃN GỌI NHẬP NGŨ  

(Kèm theo Kế hoạch số       / KH-HĐNVQS ngày      tháng     năm 2022)

1. Các đối tượng thuộc diện tạm miễn, tạm hoãn gọi nhập ngũ
Xét duyệt, phân loại đối tượng tạm hoãn gọi nhập ngũ và miễn gọi nhập 

ngũ thực hiện theo Mục 2, Điều 41, Luật nghĩa vụ quân sự năm 2015.
1.1 Tạm hoãn gọi nhập ngũ với những công dân sau đây
a) Chưa đủ sức khoẻ phục vụ tại ngũ theo kết luận của Hội đồng khám 

sức khoẻ.
b) Là lao động duy nhất phải trực tiếp nuôi người khác trong gia đình 

không còn sức lao động hoặc chưa đến tuổi lao động. Trong gia đình bị thiệt hại 
nặng về người và tài sản do tai nạn, thiên tai, dịch bệnh nguy hiểm gây ra được 
Ủy ban nhân dân cấp xã xác nhận.

c) Một con của bệnh binh, người nhiễm chất độc da cam suy giảm khả 
năng lao động từ 61% đến 80%.

d) Có anh, chị hoặc em ruột là hạ sỹ quan, binh sỹ đang phục vụ tại ngũ; 
hạ sĩ quan, chiến sĩ thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân.

đ) Người thuộc diện di dân, dãn dân trong 3 năm đầu đến các xã đặc biệt 
khó khăn theo dự án phát triển kinh tế, xã hội của Nhà nước do Uỷ ban nhân dân 
cấp tỉnh trở lên quyết định.

e) Cán bộ công chức, viên chức, thanh niên xung phong được điều động 
đến công tác, làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn 
theo quy định của pháp luật.

f) Đang học  tại cơ sở giáo dục phổ thông; đang được đào tạo trình độ đại 
học hệ chính quy thuộc cơ sở giáo dục đại học, trình độ cao đẳng hệ chính quy 
thuộc cơ sở giáo dục nghề nghiệp trong thời gian một khóa đào tạo của một trình 
độ đào tạo.

1.2 Những công dân sau đây được miễn gọi nhập ngũ
a) Con của liệt sỹ, con của thương binh hạng một.
b) Một người anh hoặc em trai của liệt sỹ.
c) Một con trai của thương binh hạng hai, một con của bênh binh suy 

giảm khả năng lao động từ 81% trở lên, một con của người nhiễm chất độc da 
cam suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên.

d) Người làm công tác cơ yếu không phải là quân nhân, Công an nhân dân;
đ) Cán bộ, công chức, viên chức, thanh niên xung phong được điều động 

đến công tác, làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế- xã hội đặc biệt khó khăn 
theo quy định của pháp luật từ 24 tháng trở lên.
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1.3 Công dân thuộc diện tạm hoãn gọi nhập ngũ, nếu không còn lý do 
tạm hoãn thì được gọi nhập ngũ.

1.4 Công dân thuộc diện được tạm hoãn gọi nhập ngũ hoặc được miễn 
gọi nhập ngũ, nếu tình nguyện thì được xem xét, tuyển chọn và gọi nhập ngũ.

1.5 Danh sách công dân thuộc diện tạm hoãn gọi nhập ngũ, được miễn 
gọi nhập ngũ phải được niêm yết công khai tại trụ sở Ủy ban nhân dân cấp xã, 
cơ quan, tổ chức trong thời hạn 20 ngày.

1.6 Thẩm quyền quyết định tạm hoãn gọi nhập ngũ, miễn gọi nhập ngũ 
và công nhận hoàn thành nghĩa vụ quân sự tại ngũ (Điều 42).

- Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định tạm hoãn gọi nhập ngũ 
và miễn gọi nhập ngũ đối với công dân quy định tại điều 41 của Luật nghĩa vụ 
quân sự năm 2015.

- Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự cấp huyện quyết định công nhận 
hoàn thành nghĩa vụ quân sự tại ngũ đối với công dân quy định tại khoản 4, Điều 
4 của Luật NVQS năm 2015.

* Công dân thuộc một trong các trường hợp sau đây công nhận hoàn 
thành nghĩa vụ quân sự tại ngũ trong thời bình.

+ Dân quân tự vệ nòng cốt đã hoàn thành nghĩa vụ tham gia dân quân tự 
vệ, trong đó có ít nhất 12 tháng làm nhiệm vụ dân quân thường trực.

+ Hoàn thành nhiệm vụ tham gia công an xã liên tục từ đủ 36 tháng trở lên.
+ Cán bộ, công chức, viên chức, sinh viên tốt nghiệp đại học trở lên, đã 

được đào tạo và phong quân hàm sĩ quan dự bị.
+ Thanh niên đã tốt nghiệp đại học, cao đẳng, trung cấp tình nguyện 

phục vụ tại đoàn kinh tế- quốc phòng từ đủ 24 tháng trở lên theo đề án do Thủ 
tưởng Chính phủ quyết định.

+ Công dân phục vụ trên tầu kiểm ngư từ đủ 24 tháng trở lên.
2. Không xét duyệt công dân vào phục vụ trong Quân đội nhân dân khi 

có một trong các vấn đề sau đây:
a) Đang bị khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử theo quy luật của Bộ luật tố 

tụng; phạm tội xâm phạm an ninh quốc gia; bị tòa tuyên án phạt từ cải tạo không 
giam giữ trở lên về tội danh khác nhưng chưa được xóa án tích.

b) Bị tước quyền phục vụ trong lực lượng vũ trang nhân dân.
c) Đang bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, Phường, thị trấn, đưa vào 

trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở chữa bệnh, và cơ sở cai 
nghiện bắt buộc.

d) Tổ chức hoặc tham gia các Đảng phái, tổ chức chính trị phản động, 
các hội nhóm hoạt động trái pháp luật, chủ mưu cầm đầu hoặc tham gia tích cực 
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các cuộc mít tinh, biểu tình trái pháp luật, gây rối an ninh, chính trị, trật tự an 
toàn xã hội.

e) Quan hệ với tổ chức, cá nhân người nước ngoài trái với quy định của 
nhà nước, xuất cảnh trái phép trong thời gian sinh sống ở nước ngoài có vi phạm 
pháp luật nước sở tại.

f) Sử dụng trái phép chất ma túy.
g) Hành nghề mê tín dị đoan.
h) Trên cơ thể có hình xăm, chữ xăm có nội dung chống đối chế độ, chia 

rẽ dân tộc, mang tính kinh dị, kỳ quái, kích động tình dục, bạo lực. Hình xăm, 
chữ xăm gây phản cảm ở những vị trí lộ diện như: Mặt, đầu, cổ từ 1/2 cánh tay 
trên trở xuống, từ 1/3 dưới đùi trở xuống. Hình xăm, chữ xăm chiếm diện tích từ 
1/2 lưng, ngực, bụng trở lên.

i) Có hành vi lưu manh, côn đồ, lừa đảo, dâm ô, trộm cắp, tham gia các 
tệ nạn xã hội, gây rối trật tự công cộng chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình 
sự, đã được giáo dục, xử lý hành chính nhưng vẫn tái phạm.

k) Khai sai sự thật, che giấu lý lịch để được tuyển chọn vào phục vụ 
trong quân đội.

l) Có cha đẻ, mẹ đẻ, người nuôi dưỡng bản thân, vợ hoặc chồng, con đẻ, 
con nuôi theo quy định của pháp luật thuộc một trong trường hợp sau đây:

- Đã hoặc đang có hoạt động chống Đảng cộng sản Việt nam, Nhà nước 
Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt nam.

- Đang bị khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử và thi hành án về các tội xâm 
phạm an ninh quốc gia.

3. Chưa xét duyệt vào Quân đội những trường hợp sau đây
a) Lịch sử chính trị chưa rõ ràng, trừ trường hợp có yếu tố không xác 

định được do là con ngoài giá thú.
b) Quan hệ xã hội phức tạp nhưng chưa được xá minh, kết luận của cấp 

có thẩm quyền.
c) Đã có quyết định của cấp có thẩm quyền hoặc đang làm thủ tục xin 

xuất cảnh đoàn tụ với gia đình, định cư ở nước ngoài.
d) Có thông tin tài liệu phản ánh về vấn đề phức tạp trong thời gian ở 

nước ngoài nhưng chưa xác minh, kết luận rõ ràng.
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