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KẾ HOẠCH
Tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2022

Căn cứ luật nghĩa vụ quân sự ngày 19/6/2015;
Căn cứ Nghị định số 13/2016/NĐ-CP ngày 19/02/2016 của Chính phủ quy 

định trình tự, thủ tục và chế độ, chính sách của công dân trong thời gian đăng 
ký, khám, kiểm tra sức khoẻ nghĩa vụ quân sự (NVQS);

Căn cứ 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 khỏe thực hiện 
nghĩa vụ quân sự” ( sau đây gọi tắt là thông tư 16);
Thông tư liên tịch số: 50/2016/TTLT-BQP-BCA ngày15/4/2016 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 ( sau đây gọi tắt là thông tư 50);

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” ( sau đây gọi tắt là thông tư 
148);

Căn cứ kế hoạch số 98/KH-UBND ngày 30 tháng 8 năm 2021 của UBND  
thành phố Chí Linh – tỉnh Hải Dương về việc thực hiện nhiệm vụ tuyển chọn và 
gọi công dân nhập ngũ năm 2022

Ủy ban nhân dân phường Văn Đức xây dựng kế hoạch tuyển chọn và gọi 
công dân nhập ngũ năm 2022 như sau:

I. Môc ®Ých, yªu cÇu.
1) Mục đích
- Quán triệt sâu sắc công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ là 

nhiệm vụ chính trị quan trọng của cấp ủy Đảng chính quyền, các ban nghành 
đoàn thể và toàn dân để tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện luật 
nghĩa vụ quân sự.

- Triển khai đồng bộ, thống nhất các bước trong quy trình tuyển chọn, gọi 
công dân nhập ngũ năm 2022 đảm bảo chặt chẽ, dân chủ, công khai, minh bạch, 
đúng quy định, hoàn thành chỉ tiêu giao quân, đảm bảo an toàn tuyệt đối công 
tác phòng, chống dịch Covid-19.

2) Yêu cầu
Công tác tham mưu, phối hợp, hiệp đồng giữa các ban ngàng bảo đảm 

chặt chẽ, thống nhất, đúng chức năng, nhiệm vụ, phát huy sức mạnh tổng hợp 
của cả hệ thống chính trị về công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ 2022
     II. NỘI DUNG

1. Đối tượng xét duyệt
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Nam công dân trong độ tuổi SSNN từ đủ 18 đến hết 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. 

       2. Nội dung xét duyệt
 a) Xét duyệt các đối tượng thuộc diện 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 Điều 41, Luật Nghĩa vụ quân sự năm 2015. 

* Tạm hoãn gọi nhập ngũ đối với những công dân sau đây 
- Chưa đủ sức khỏe phục vụ tại ngũ theo kết luận của Hội đồng khám sức 

khỏe; 
- Là lao động duy nhất phải trực tiếp nuôi dưỡng thân nhân không còn khả 

năng 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; 

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

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

 - Người thuộc diện di dân, giãn dân trong 03 năm đầu đến các xã đặc biệt 
khó khăn theo dự án phát triển kinh tế - xã hội của Nhà nước do Ủy ban nhân 
dân cấp tỉnh trở lên quyết định; 

- 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; 

- 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. 

* Miễn gọi nhập ngũ đối với những công dân sau đây:
 - Con của liệt sĩ, con của thương binh hạng một; 
 - Một anh hoặc một em trai của liệt sĩ; 
 - Một con của thương binh hạng hai; một con của bệnh 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; 

 - Người làm công tác cơ yếu không phải là quân nhân, Công an nhân dân; 
 - 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. 

 * Công dân thuộc diện tạm hoãn gọi nhập ngũ, nếu không còn lý do tạm 
hoãn thì được gọi nhập ngũ 
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 * 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

 * Danh sách công dân thuộc diện được 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 kể từ ngày Chủ tịch Ủy ban nhân 
dân thành phố ký quyết định 

* 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, Luật NVQS năm 
2015) 

- Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố quyết định tạm hoãn gọi nhập ngũ 
và miễn gọi nhập ngũ đối với công dân quy định tại Điều 41 của Luật NVQS 
năm 2015;

 - Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự thành phố 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 được 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 tự vệ 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 tướng 
Chính phủ quyết định;  

+ Công dân phục vụ trên tàu kiểm ngư từ đủ 24 tháng trở lên. 
b) Xét duyệt về tiêu chuẩn chính trị, đạo đức: (Thực hiện theo Thông tư 

liên tịch số 50/2016/TTLT-BQP-BCA) 
* Tiêu chuẩn chính trị đối với công dân được tuyển chọn vào phục vụ 

trong Quân đội (quy định tại Điều 4)
 - Có lý lịch rõ ràng; 
 - Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt, lối sống lành mạnh; 
 - Chấp hành nghiêm đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách và pháp 

luật của nhà nước. 
 * Các trường hợp không tuyển chọn vào phục vụ trong Quân đội (quy 

định tại Điều 5) 
 - Đang bị khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử theo quy định của Bộ luật Tố 

tụng hình sự; 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; 

 - Bị tước quyền phục vụ trong lực lượng vũ trang nhân dân; 
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 - Đang bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn hoặc đưa 
vào trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở chữa bệnh và cơ sở cai 
nghiện bắt buộc;  

 - 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 
các cuộc mít tinh, biểu tình trái pháp luật, gây rối an ninh chính trị, trật tự an 
toàn xã hội; 

 - Lợi dụng tự do dân chủ, nhân quyền, vấn đề sắc tộc, dân tộc, tôn giáo, 
tín ngưỡng, để hoạt động gây nguy hại đến an ninh chính trị, trật tự ATXH; 

 - Quan hệ với tổ chức, cá nhân nước ngoài trái với quy định của Nhà 
nước; xuất cảnh trái phép; trong thời gian sinh sống tại nước ngoài có vi phạm 
pháp luật nước sở tại; 

 - Sử dụng trái phép chất ma túy; 
- Hành nghề mê tín, dị đoan; 
- Việc tuyển chọn đối với công dân trên cơ thể có hình xăm, chữ xăm 

(thực hiện sau khi khám sức khỏe NVQS và có các hình ảnh chụp về hình xăm, 
chữ xăm để Hội đồng NVQS các cấp xem xét quyết định). 

Thực hiện theo quy định tại khoản 9, Điều 5 Thông tư liên tịch số 
50/2016/TTLT-BQP-BCA và Công văn số 4142/BQP-TM ngày 05/11/2020 của 
Bộ Quốc phòng về việc tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ cụ thể: 

+ Không tuyển chọn vào phục vụ trong Quân đội những công dân trên cơ 
thể có hình xăm, chữ xăm dưới da (làm thay đổi sắc tố da, không thể tẩy xóa) có 
nội dung chống đối chế độ, chia rẽ dân tộc, mang tính kinh dị, kỳ quái, kích 
động tình dục, bạo lực; phản ánh về các tôn giáo, tín ngưỡng; không phù hợp với 
thuần phong, mỹ tục, văn hóa dân tộc, con người Việt Nam; thể hiện tư tưởng 
thiếu niềm tin, bi quan, tiêu cực bế tắc trong cuộc sống, mê tín dị đoan hoặc 
mang biểu tượng của các tổ chức, đảng phái phản động, lực lượng vũ trang nước 
ngoài; ở 7 những vị trí lộ diện, như: Mặt, đầu, cổ, từ 1/2 cánh tay trên trở xuống, 
từ 1/3 dưới đùi trở xuống; chiếm diện tích từ 1/2 lưng, ngực, bụng trở lên. 

+ Đối với công dân có hình xăm, chữ xăm dưới da ở vị trí lộ diện, nhưng 
diện tích nhỏ và không ảnh hưởng đến lễ tiết, tác phong của quân nhân, việc 
thực hiện nền nếp chính quy, xây dựng môi trường văn hóa Quân đội..., thì vẫn 
được xem xét tuyển chọn vào phục vụ trong Quân đội. 

+ Những trường hợp công dân trên cơ thể có hình, chữ dán, phun, vẽ, 
viết...trên da (có thể tẩy, xóa) vẫn được tuyển chọn và gọi nhập ngũ vào phục vụ 
tại ngũ trong Quân đội; 

+ Để đảm bảo công bằng xã hội, không để trường hợp công dân lợi dụng 
quy định về hình xăm, chữ xăm để trốn tránh thực hiện nghĩa vụ quân sự, Hội 
đồng NVQS chỉ đạo Hội đồng khám sức khỏe, cơ quan Quân sự, Công an, Y tế, 
phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành, đoàn thể liên quan để xác định, phân loại 
chính xác tính chất hình xăm, chữ xăm dưới da làm thay đổi sắc tố da và hình, 
chữ dán, phun, vẽ, viết...trên da của công dân khi khám tuyển NVQS. Tổng hợp 
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báo cáo Hội đồng NVQS để làm cơ sở đánh giá trong xét duyệt gọi công dân 
nhập ngũ; đồng thời chỉ đạo làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục, vận động 
công dân có hình, chữ dán, phun, vẽ, viết...trên da phải tẩy, xóa trước khi giao 
quân. Khi công dân nhập ngũ, đơn vị tiếp tục rà soát, có biện pháp giáo dục 
quân nhân có hình, chữ dán, phun, vẽ, viết...trên da tẩy xóa và chấp hành 
nghiêm quy định.

 - 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; 

- Khai sai sự thật, che giấu lý lịch để được tuyển chọn vào phục vụ trong 
Quân đội;

 - Có cha đẻ, mẹ đẻ, người trực tiếp nuôi dưỡng bản thân, vợ hoặc chồng; 
con đẻ, con nuôi theo quy định của pháp luật thuộc một trong các trường hợp 
sau: 

- Đã hoặc đang có hoạt động chống phá 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. 

* Các trường hợp chưa xét duyệt vào phục vụ trong Quân đội (quy định 
tại Điều 6) 

- Lý lịch chưa rõ ràng, trừ trường hợp có yếu tố không xác định được do 
là con ngoài giá thú; 

- Quan hệ xã hội phức tạp nhưng chưa được xác minh, kết luận của cấp có 
thẩm quyền;

- 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; 

- 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. 

 c) Xét duyệt về tiêu chuẩn văn hoá 
- Tuyển chọn các công dân có trình độ văn hoá từ lớp 8 trở lên, đối với 

các công dân chưa tốt nghiệp lấy xác nhận của các trường trung học cơ sở  để 
làm cơ sở bàn giao cho các đơn vị nhận quân;

 - Năm 2022 tăng cường tuyển chọn, gọi nhập ngũ các công dân đã tốt 
nghiệp các trường đại học, cao đẳng, trung cấp, đào tạo nghề, công chức, viên 
chức, để từng bước nâng cao chất lượng giao quân và bảo đảm công bằng xã 
hội. 

3. Phương pháp xét duyệt
 - Trên cơ sở danh sách công dân trong độ tuổi gọi nhập ngũ của phường 

đã được phúc tra, chốt với Ban CHQS thành phố; lập từ lứa tuổi thấp đến cao và 
theo thứ tự từng khu dân cư;

4. Sơ tuyển sức khỏe NVQS 
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- Sơ tuyển sức khỏe NVQS theo quy định tại Điều 5 Thông tư liên tịch số 
16/2016/TTLT-BYT-BQP và Thông tư số 148/2018/TT-BQP. 

- Tổ chức sơ tuyển sức khỏe gồm 4 phòng: 
+ Phòng 1: Đo kiểm tra thân nhiệt, sát khuẩn tay; 
+ Phòng 2: Phòng ghi điền phiếu sơ tuyển; 
+ Phòng 3: Phòng khám thể lực (chiều cao, cân nặng, vòng ngực); Bố trí 

thêm phòng đo mạch, huyết áp; 
+ Phòng 4: Phòng kết luận. Trước khi kết luận, Trạm trưởng trạm Y tế 

phường hoặc Bác sĩ được giao phụ trách, cần khám kiểm tra phát hiện dị dạng, 
dị tật, những bệnh lý được miễn làm NVQS và khai thác tiền sử bệnh tật của bản 
thân, gia đình công dân, trong đó chú ý đến tiền sử các bệnh về tâm thần kinh.

* Phương pháp sơ tuyển sức khỏe NVQS 
- Căn cứ kết quả hội nghị xét duyệt của phường, gọi sơ tuyển sức khỏe 

NVQS 100% số công dân trong diện gọi nhập ngũ năm 2022 đã qua xét duyệt; 
- Tổ chức sơ tuyển chặt chẽ, đúng quy định; 
- Số công dân không tham gia sơ tuyển, Hội đồng NVQS phường tiếp tục 

đôn đốc sơ tuyển và phát lệnh số không tham gia sơ tuyển lên khám tuyển thành 
phố (tiến hành sơ tuyển bổ sung trước khi đưa lên khám thành phố); 

- Làm tốt công tác chuẩn bị về cơ sở vật chất, trang trí khánh tiết, địa 
điểm và các mặt bảo đảm khác phục vụ cho sơ tuyển sức khỏe NVQS;

 - Tại nơi sơ tuyển sức khỏe NVQS phải niêm yết: 
+ Chỉ tiêu tuyển quân thành phố giao cho xã, phường;
+ Danh sách miễn, tạm hoãn gọi nhập ngũ; 
+ Danh sách công dân đủ điều kiện nhập ngũ nhằm bảo đảm công khai 

trong tuyển chọn; 
- Xử lý nghiêm những công dân không chấp hành sơ tuyển sức khỏe 

NVQS theo Nghị định số 120/2013/NĐ-CP và thực hiện chế tài bổ sung “bắt 
buộc công dân phải chấp hành sơ tuyển”; 

- Những công dân đủ điều kiện sức khoẻ qua sơ tuyển sức khỏe NVQS, tổ 
chức chụp ảnh, số lượng 03 ảnh (cỡ 3 x 4 cm) để phục vụ cho việc kiện toàn hồ 
sơ (01 ảnh dán vào phiếu sơ tuyển, 01 ảnh dán vào phiếu sức khoẻ khi đi khám 
thành phố, 01 ảnh dán vào lý lịch NVQS)

5. Khám tuyển sức khỏe NVQS
Căn cứ kết quả khám sơ tuyển, Hội đồng NVQS phường đôn đốc, đưa 

thanh niên đủ điều kiện khám sức khỏe NVQS tại thành phố, thời gian khám bảo 
đảm xong trước khi xuất ngũ.

6. Lập hồ sơ NVQS
Hội đồng NVQS phường lập hồ sơ cho công dân nhập ngũ gồm:
+ Lý lịch NVQS.
+ Phiếu sơ tuyển.
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+ Phiếu khám sức khỏe + phiếu xét nghiệm.
+ Giấy khai sinh( bản sao).
+ Đơn tình nguyện (nếu có).
+ Bản phôtô chứng minh thư nhân dân( thẻ căn cước) của Bố , Mẹ, vợ và 

thanh niên.
+ Bản phôtô công chứng văn bằng chứng chỉ (nếu có)
+ Tờ khai cung cấp thông tin tham gia BHXH, BHYT đối với công dân 

phát lệnh gọi nhập ngũ
+ Tờ khai thân nhân của công dân được phát lệnh gọi nhập ngũ hưởng chế 

độ BHYT
+ Túi đựng hồ sơ để tiện cho việc quản lý.
7. Tổ chức thâm nhập và hiệp đồng.
- Hội đồng NVQS phường thành lập đoàn thâm nhập công dân nhập ngũ 

thành phần gồm các thành viên Hội đồng NVQS phường
- Tổ chức dự Hội nghị hiệp đồng giữa địa phương và cơ quan đơn vị nhận 

quân để thống nhất về tiêu chuẩn tuyển chọn, chỉ tiêu giao quân, thời gian tổ 
chức thực hiện các bước đảm bảo thống nhất đồng bộ.

8. Tổ chức phát lệnh, cấp phát quân trang và giao lưu.
Ban CHQS phường tổ chức phát lệnh gọi nhập ngũ tập trung tại UBND 

phường, đến tận tay thanh niên trước 15 ngày ( Tính đến ngày nhập ngũ)
Nhận và cấp phát quân trang, tổ chức gặp mặt giao lưu động viên công 

dân lên đường nhập ngũ
9. Tổ chức lễ giao quân
Theo kế hoạch của UBND thành phố
III. Thời gian địa điểm
1. Thời gian
- Phúc tra, rà soát nguồn tuyển quân ngày 16/9/2021.
- Họp hội đồng NVQS phường ( phiên thứ nhất ngày 12 tháng 10 năm 

2021). 
- Khám sơ tuyển sức khỏe NVQS tại phường ngày 02 tháng 11 năm 2021
- Khám sức khỏe NVQS thành phố ngày 06 tháng 12 năm 2021.
- Xét duyệt hồ sơ ngày 27 tháng 12 năm 2021.
- Tổ chức thâm nhập và chốt quân số từ ngày 13/01 đến ngày 15/01/2022.
- Phát lệnh gọi nhập ngũ ngày 17/01/2022, xong trước ngày 28/01/2022.
- Cấp phát quân trang từ ngày 25/01 đến ngày 28/01/2022
- Tổ chức giao lưu ở phường từ ngày 25/01 đến ngày 28/01/2022
- Tổ chức giao lưu ở thành phố dự kiến từ ngày 07/02 đến 10/02/2022.
- Tổ chức Lễ giao Quân dự kiến ngày 16/ 02 đến ngày 20/02/2022 
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IV. Nhiệm vụ của các ngành
1. Ban chỉ huy Quân sự phường
Là cơ quan thường trực của Hội đồng NVQS phường, nắm chắc các văn 

bản chỉ đạo của cấp trên, tham mưu cho UBND phường, Hội đồng NVQS 
phường xây dựng kế hoạch và các văn bản chỉ đạo liên quan về công tác tuyển 
quân năm 2022 chủ động phối hợp với các ban ngành đoàn thể, hướng dẫn tổ 
chức thực hiện kế hoạch đạt kết quả cao.

Theo dõi chỉ đạo tổ chức thực hiện tốt các bươc trong quá trình tuyển chọn 
và gọi công dân nhập ngũ, nắm chắc tình hình kịp thời báo cáo Ban CHQS thành 
phố, UBND phường, Hội đồng NVQS phường theo quy định.

2. Công an phường
Phối hợp với ban CHQS phường quản lý chặt chẽ nguồn công dân trong 

độ tuổi gọi nhập ngũ, đôn đốc công dân tham gia khám sở tuyển, khám sức khỏe 
NVQS và chấp hành Lệnh gọi nhập ngũ

Tham mưu cho UBND phường xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân có hành 
vi vi phạm về Luật NVQs theo quy định tại Nghị định 120/2013/NĐ-CP ngày 
19/10/2013 của Chính phủ về xử phạt hành chính trong lĩnh vực quốphongfngf, 
cơ yếu hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự

Rà soát chặt chẽ lai lịch, chính trị gia đình, bản thân thanh niên đủ điều 
kiện gọi nhập ngũ theo các tiêu chuẩn quy định, chịu trách nhiệm về chính trị, 
đạo đức của công dân nhập ngũ năm  2022.

3.Trạm y tế phường
Làm tốt công tác Chuẩn bị cơ sở vật chất trang bị y tế bảo đảm cho công 

tác khám sơ tuyển sức khỏe, và phòng chống dịch Covid-19
4.Tài chính, kế toán
Hướng dẫn Ban CHQS phường lập dự toán, dự trù kinh phí bảo đảm cho 

công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2022.
5. Đài truyển thanh phường
Phối hợp với ban CHQS phường làm tốt công tác tuyên truyền Luật 

NVQS, công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2022 của phường, 
động viên toàn dân đặc biệt là số thanh niên trong độ tuổi SSNN, nghiêm túc 
thực hiện luật NVQS, thường xuyên cập nhật, tăng thời lượng phát sóng, đưa tin 
về công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2022

6. Các cơ sở khu dân cư.
Tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng, các tổ chức chính trị- xã hội 

thực hiện công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2022 đến toàn thể 
nhân dân, dặc biệt là số thanh niên trong độ tuổi SSNN, về truyền thống quê  
hương, tuyên truyền về luật NVQS bằng các hình thức sâu rộng, đa dạng phong 
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phú, hiệu quả thiết thực để mọi thanh niên hiểu được trách nhiệm của bản thân 
với nghĩa vụ bảo vệ tổ quốc.

Rà soát nắm chắc nguồn SSNN năm 2022, tổ chức xét duyệt với Hội đồng 
NVQS phường chặt chẽ, công khai, dân chủ, công bằng đặc biệt là phân tích kĩ 
số thanh niên trong diện được miễn, hoãn, tạm hoãn gọi nhập ngũ năm 2022

Thường xuyên nắm chắc tình hình, có biện pháp giải quyết kịp thời những 
vấn đề nảy sinh trong quá trình tổ chức thực hiện.

Công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2022, là nhiệm vụ 
chính trị trọng tâm của phường dự kiến phường sẽ có những khó khăn nhất định, 
Yêu cầu các cấp ủy Đảng, các cơ sở KDC, các thành viên trong Hội đồng NVQS 
phường tăng cường sự chỉ đạo sâu sát, phấn đấu thực hiện nhiệm vụ tuyển chọn 
và gọi công dân nhập ngũ năm 2022 hoàn thành 100% chỉ tiêu trên giao./.

Nơi nhận: CHỦ TỊCH
- Ban CHQS thành phố                                                              
- TT Đảng ủy phường;
- TT HĐND phường;
- Các thành viên trong HĐNVQS; 
- Lưu VP.
                                                                                              
                                                                                         Nguyễn Văn Tuấn
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