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-  Căn cứ Luật nghĩa vụ quân sự sửa đổi được Quốc hội thông qua ngày 

19/6/2015; 

- Thực hiện kế hoạch số 1129/KH- HĐNVQS ngày 12/10/2021 của Hội đồng 

nghĩa vụ Quân sự huyện Quỳnh Phụ về việc tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ năm 

2022; 

- HĐNVQS xã xây dựng kế hoạch tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2022 

như sau: 

I/- MỤC ĐÍCH - YÊU CẦU. 

1/- Mục đích. 

- Phát huy sức mạnh tổng hợp của cấp uỷ, chính quyền, các ban, ngành đoàn thể 

và nhân dân trong xã để thực hiện tốt nhiệm vụ tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ 

năm 2022. Đảm bảo đủ chỉ tiêu, có chất lượng cao, đúng luật, đáp ứng yêu cầu nhiệm 

vụ xây dựng quân đội chính quy, từng bước hiện đại. 

2/- Yêu cầu. 

- Tập trung cao sự lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện của cấp uỷ, chính 

quyền, sự phối hợp chặt chẽ giữa các ban ngành, đoàn thể từ xã tới thôn. 

- Đảm bảo giao đủ chỉ tiêu, chất lượng cao, dân chủ, công bằng, công khai, đúng 

luật. 

- Làm tốt công tác tuyên truyền giáo dục luật NVQS thực hiện tốt chính sách hậu 

phương quân đội. 

II/- CHỈ TIÊU, ĐỐI TƯỢNG, TIÊU CHUẨN. 

1/- Chỉ tiêu. 

- Sơ khám tuyển tại xã tất cả nam công dân trong độ tuổi thực hiện Luật NVQS 

- Điều khám tuyển tại huyện toàn bộ số công dân đủ sức khỏe sau khi sơ khám 

tại xã và phải đảm bảo chỉ tiêu huyện giao. 

2/- Đối tượng, tiêu chuẩn. 



- Nam thanh niên tuổi đời từ: Đủ 18 đến 25 tuổi. Công dân được đào tạo trình độ 

cao đẳng, đại học đã được tạm hoãn gọi nhập ngũ trong thời gian học tập theo luật 

NVQS thì độ tuổi gọi nhập ngũ đến hết 27 tuổi (Điều 30 Luật NVQS). Có đủ tiêu 

chuẩn về sức khoẻ, chính trị và phẩm chất đạo đức theo quy định. 

+ Về sức khoẻ: Tuyển chọn công dân có sức khỏe loại 1,2,3 theo tiêu chuẩn sức 

khỏe được quy định tại thông tư số 16/2016/TTLT-BYT-BQP ngày 30/6/2016 của 

Liên Bộ y tế, Bộ quốc phòng. 

+ Về văn hóa: Tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ những công dân có trình độ 

văn hóa từ lớp 9/12 trở lên. 

+ Về chính trị, đạo đức: Có phẩm chất chính trị đạo đức tốt, quy định tại Thông 

tư số 50/2016/TTLT - BQP - BCA ngày 15/4/2016 của Bộ Quốc phòng, Bộ công an. 

Thông tư số 263/2013/TT-BQP ngày 31/12/2013 của cục quân lực bộ tổng tham mưu 

về liên quan đến hình xăm, chữ xăm trong tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 

2019 và nhưng năm tiếp theo. 

III/- CÁC BƯỚC THỜI GIAN  TIẾN HÀNH. 

1/- Rà soát nắm nguồn. 

       - Ngày 02/10/2021 Ban CHQS xã rà soát tổng hợp nguồn nhập ngũ. 

        - Ngày 22/10/2021 gửi thông báo về việc tuyển chọn, gọi công dân sẵn sàng thực 

hiện khám tuyển nghĩa vụ quân sự đến công dân và gia đình công dân 

        - Ngày 26/10/ 202 họp đảng ủy ra chủ trương lãnh đạo, chỉ đạo công tác tuyển 

chọn, gọi công dân nhập ngũ. 

        - Ngày 28/10/2021 họp HĐNVQS triển khai công tác tuyển chọn, gọi công dân 

nhập ngũ. 

       - Từ ngày 01/11/2021 – 05/11/2021 gửi lệnh điều động nam công dân thực hiện 

khám tuyển nghĩa vụ quân sự.  

       2/- Tổ chức sơ tuyển. 

2.1. Các thôn đôn đốc công dân của thôn lên khám sơ tuyển tại xã, quản lý số 

công dân của thôn mình lên khám sơ tuyển đúng thời gian, địa điểm đồng thời cùng 

Ban quân sự xã, các lực lượng đôn đốc những công dân thiếu vắng đảm bảo chỉ tiêu 

điều kiện sơ khám. 

2.2. Thời gian khám sơ tuyển tại xã ngày 14/11/2021 ( chủ nhật ). Địa điểm tại 

khám tại trụ sở UBND xã An Đồng.  

2.3. Sau khi khám sơ tuyển lập danh sách, hồ sơ gửi BCH Quân sự huyện và hội 

đồng khám tuyển NVQS huyện. 

3/-  Khám tuyển tại huyện. 



Sau khi khám tuyển quản lý, tập trung số công dân đã đủ điều kiện về sức khoẻ  

đã khám sơ tuyển tại xã, lên khám tuyển tại huyện đảm bảo đúng thời gian, quy định, 

đảm bảo chỉ tiêu điều kiện khám và đảm bảo an toàn. 

Thời gian khám tuyển tại huyện dự kiến từ ngày 01/12/2021 - 05/12/2021. 

Thời gian dự kiến từ ngày 06/12 - 12/12/2021. Sau khi khám tuyển tại huyện ban 

CHQS xã hoàn thiện hồ sơ những công dân đủ điều kiện sức khoẻ từ loại 1 đến loại 3, 

như phiếu sơ khám, phiếu sức khoẻ, sơ yếu, lý lịch gửi BCH quân sự huyện.  

Từ 14/12/2021 – 26/12/2021 tổ chức xét duyệt, chuẩn bị tốt mọi mặt để ban chỉ 

huy quân sự huyện và các đơn vị về nhận quân  thâm nhập đảm bảo thuận lợi, nhanh 

gọn thực hiện 3 gặp 4 biết, chốt quân số nhập ngũ.  

Từ 26/01/2022 – 30/01/2022 xuống lệnh gọi công dân nhập ngũ. 

Từ  07/02/2022 – 10/02/2022 Cấp phát quân trang. Phối hợp với các chi bộ đoàn 

thể báo cáo đảng ủy, cơ quan cấp trên chọn cử công dân tham gia bồi dưỡng kiến thức 

về đảng, tổ chức giao lưu tặng quà tiễn đưa thanh niên lên đường nhập ngũ  

Thời gian nhập ngũ dự kiến từ ngày 16/02/2022 đến ngày 20/02/2022. (tức từ 

ngày 16 đến ngày 20 tháng giêng năm Nhâm Dần) có lịch thông báo sau. 

4/- Quản lý công dân đã trúng tuyển và sau khi xuống lệnh gọi nhập ngũ. 

Quản lý chặt chẽ số công dân đã trúng tuyển đặc biệt là khi đã làm hồ sơ nhập 

ngũ. 

Có kế hoạch phối hợp cùng thôn và các đoàn thể làm tốt công tác động viên để 

công dân sẵn sàng, yên tâm nhập ngũ, nhất là tư tưởng. Thực hiện các khâu các bước 

trong công tác tuyển chọn và giao quân. 

Kết hợp với Ban CHQS huyện xuống lệnh gọi công dân nhập ngũ đảm bảo 

quyền lợi cho công dân cả về cơ sở vật chất và tinh thần. 

5/- Tổ chức giao quân. 

Làm tốt công tác động viên, tặng quà, tổ chức liên hoan, tiễn đưa long trọng, an 

toàn, tiết kiệm. 

Giao quân nhanh gọn, đảm bảo đúng thời gian và an toàn phương tiện căn cứ vào 

số lượng công dân nhập ngũ bố trí phương tiện cho phù hợp (Cả trong quá trình khám 

tuyển tại huyện). 

V/- NHIỆM VỤ CÁC BỘ PHẬN. 

Ban quân sự xã có nhiệm vụ tham mưu cho HĐNVQS xã xây dựng kế hoạch sơ 

tuyển, là trung tâm hiệp đồng và làm tốt các khâu từ rà soát, phân loại đến tổ chức sơ 

khám và quản lý, giao quân. Tổ chức hợp đồng thuê phương tiện đưa thanh niên đi 



khám tuyển, xét nghiệm máu, giao lưu, nhận quân trang,bảo đảm các chế độ cho công 

dân khám tuyển và chế độ cho đến khi bàn giao quân. 

Đôn đốc nắm tình hình báo cáo Đảng ủy – UBND xã các hoạt động trước trong 

và sau khi giao quân, kết hợp cùng các Ban ngành đoàn thể các đồng chí trưởng thôn, 

Ban công tác mặt trận các thôn đôn đốc lực lượng tham gia khám tuyển thực hiện Luật 

NVQS.  

Các đồng chí thành viên HĐNVQS, đồng chí cán bộ xã ở các thôn kết hợp với 

đồng chí bí thư chi bộ, chỉ đạo các thôn trong việc đôn đốc gọi công dân làm NVQS. 

Công an xã có nhiệm vụ rà soát chính trị, bảo đảm an toàn cùng các lực lượng 

khác đôn đốc công dân lên sơ khám tại xã và khám tuyển huyện. Trong thời gian 

tuyên chọn và gọi công dân nhập ngũ phân công đồng chí công an viên phụ trách địa 

bàn thôn thực hiện nhiệm vụ do UBND xã chỉ đạo.  

Ban văn hoá thông tin chỉ đạo đài truyền thanh làm tốt công tác tuyên truyền 

thường xuyên viết tin bài, tuyên truyền Luật NVQS, các văn bản của chính phủ, thông 

tư liên bộ, các quy định mới trong công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ, 

trang trí, khánh tiết, phục vụ tốt trong quá trình tuyển, giao quân năm 2022. 

Đoàn thanh niên cùng ban quân sự làm tốt công tác rà soát nắm nguồn, động viên 

đoàn viên hăng hái tham gia khám tuyển đồng thời đảm bảo quyền lợi cho đoàn viên 

thanh niên. Kết hợp với các đoàn thể tổ chức liên hoan, giao lưu văn nghệ tại buổi tiễn 

đưa tại xã. 

Khối mặt trận như: hội CCB, hội nông dân, hội phụ nữ, hội NCT,các đoàn thể 

chính trị xã hội tích cực tuyên truyền, động viên con em đoàn viên, hội viên hăng hái 

tham gia khám tuyển đảm bảo chỉ tiêu đồng thời kết hợp cùng cơ sở thôn vận động, 

đôn đốc các đối tượng còn vắng mặt chưa lên khám chấp hành nghiêm luật NVQS. 

Trạm y tế có nhiệm vụ chuẩn bị tốt trang thiết bị cần thiết, chuẩn bị nhân viên 

khám sơ tuyển đảm bảo đúng theo chuyên ngành. 

* Nhiệm vụ của các thôn 

Đồng chí trưởng thôn kết hợp với Ban công tác mặt trận thôn, các chi đoàn, chi 

hội tuyên truyền vận động, đôn đốc thanh niên của thôn trong độ tuổi thực hiện Luật 

NVQS đến điểm sơ  khám tại xã và khám tại huyện, địa điểm bàn giao quân đảm bảo 

về thời gian. 

Phối kết hợp với cơ quan đơn vị cán bộ chuyên môn của UBND xã, gia đình, 

thanh niên trong công tác rà soát, đôn đốc, làm nhiệm vụ thâm nhập, các thủ tục chuẩn 

bị cho công dân nhập ngũ. Đồng thời kết hợp với cơ quan chức năng xử lý các trường 

hợp vi phạm Luật NVQS. 



Được sự nhất trí của TT Đảng ủy, HĐ NVQS xã phân công các đồng chí 

Đảng ủy viên, các đồng chí thành viên hội đồng nghĩa vụ quân sự xã phụ trách 

các thôn. 

Phụ trách thôn Đông Lễ Văn Đ/c Nguyễn Ngọc Lưu – đ/c Nguyễn Thị Liễu  

Phụ trách thôn Tây Lễ Văn Đ/c Vũ Nhậm Thạo – đ/c Trần Thị Vân Anh   

Phụ trách thôn Vũ Xá  Đ/c Nguyễn Văn Tính – đ/c Nguyễn Văn Tuấn 

Phụ trách thôn Bắc Dũng Đ/c Nguyễn Đức Thuyết – đ/c Đinh Thị Khuyên 

Phụ trách thôn Đồng Tâm Đ/c Ngọ Thị Hà – đ/c Trần Quốc Khánh 

Phụ trách thôn Đào Xá Đ/c Đ/c Nguyễn Hữu Lâm – đ/c Nguyễn Khang Phụ 

VI/- BIỆN PHÁP TỔ CHỨC THỰC HIỆN. 

Công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2022 là nhiệm vụ chính trị 

quan trọng của các cấp các ngành, vì vậy cần tập trung sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp 

uỷ, chính quyền của Hội đồng NVQS xã, phát huy sức mạnh tổng hợp của các cấp các 

ngành và cả hệ thống chính trị tạo được khí thế trong thực hiện nhiệm vụ công tác 

khám tuyển góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quốc phòng quân sự địa phương. 

Hội đồng nghĩa vụ quân sự, MTTQ, các ngành đoàn thể, các tổ chức chính trị xã 

hội, ban chi ủy, cơ sở thôn tăng cường công tác tuyên truyền giáo dục, đặc biệt tuyên 

truyền luật NVQS, các quy định mới trong công tác thực hiện Luật nghĩa vụ quân sự, 

quyền lợi và nghĩa vụ của thanh niên. 

Những trường hợp không chấp hành, đồng chí phụ trách thôn kết hợp với Ban 

công tác mặt trận thôn, đồng chí thôn đội trưởng đến gia đình tuyên truyên vận động 

đôn đốc, trường hợp cố tình lập biên bản cùng các lực lượng bằng mọi biện pháp đôn 

đốc yêu cầu về địa điểm khám tuyển thực hiện Luật NVQS đảm bảo chỉ tiêu. 

Trên đây là kế hoạch tuyển, chọn gọi công dân nhập ngũ năm 2022. Yêu cầu Hội 

đồng nghĩa vụ quân sự, BCH quân sự xã, các ban ngành đoàn thể các thôn căn cứ kế 

hoạch triển khai thực hiện đảm bảo công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ 

năm 2022 thắng lợi. 

TM. HỘI ĐỒNG NGHĨA VỤ QUÂN SỰ XÃ 

                                                                                Chủ tịch 

 

 

 

                                                                                    Bùi Đình Thao 
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