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ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
XÃ KIẾN QUỐC

Số:      /KH-UBND                                 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

              Kiến Quốc, ngày      tháng       năm 2022

KẾ HOẠCH
Thực hiện nhiệm vụ tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2023

Căn cứ Luật Nghĩa vụ quân sự, ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Thực hiện Kế hoạch số 935/KH-UBND, ngày 20 tháng 10 năm 2022 của Ủy 

ban nhân dân huyện Ninh Giang về Tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2023;
Căn cứ Nghị quyết số 65/NQ-ĐU, ngày 24 tháng 10 năm 2022 của Ban chấp 

hành Đảng bộ xã Kiến Quốc về Lãnh đạo công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập 
ngũ năm 2023;

Ủy ban nhân dân xã Kiến Quốc xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện nhiệm 
vụ tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2023 cụ thể như sau.

I. MỤC ĐÍCH - YÊU CẦU
1. Mục đích.
- Nhằm làm tốt công tác chuẩn bị thực hiện nhiệm vụ tuyển chọn, gọi công dân 

nhập ngũ năm 2023, chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể và các thôn tích cực tham mưu đề 
xuất các giải pháp để triển khai, thực hiện đồng bộ, thống nhất các khâu, các bước trong 
quy trình tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2023 bảo đảm công khai, dân chủ, 
chặt chẽ và đúng quy định, hoàn thành 100% chỉ tiêu giao quân, với chất lượng tốt. 

2. Yêu cầu.
- Nắm chắc quy trình, thời gian, chỉ tiêu, tiêu chuẩn tuyển chọn, gọi công dân 

nhập ngũ.
- Hoàn thành 100% chỉ tiêu giao quân năm 2023. Theo Quyết định của Chủ 

tịch Ủy ban nhân dân huyện, đảm bảo an toàn, đúng thời gian, đúng địa điểm, đúng 
tiêu chuẩn, phấn đấu chất lượng, số lượng cao hơn năm 2022.

- Nhiệm vụ tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ là một trong những nhiệm vụ 
chính trị trọng tâm của địa phương đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng.

- Làm tốt công tác chuẩn bị, tập trung đi sâu vào công tác tuyên truyền vận 
động kết hợp với  giáo dục ý thức trách nghiệm, nghĩa vụ của công dân. 

- Tuyển người nào chắc người đó.
II. NỘI DUNG
1. Chỉ tiêu.
- Thực hiện theo Quyết định của Ủy ban nhân dân huyện và thông báo chỉ tiêu 

xét nghiệm sàng lọc HIV, ma túy trong khám tuyển nghĩa vụ quân sự năm 2023 của 
Ban chỉ huy quân sự huyện.

2. Tiêu chuẩn tuyển chọn.
a. Tuổi đời.
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- Nam công dân từ đủ 18 tuổi được gọi nhập ngũ; độ tuổi gọi nhập ngũ đủ 18 
(sinh từ tháng 02/2004) tuổi đến hết 25 tuổi (sinh từ tháng 02/1998, có ngày sinh sau 
ngày giao quân). 

- Công dân được đào tạo trình độ Cao đẳng, Đại học đã được tạm hoãn gọi 
nhập ngũ thì độ tuổi gọi nhập ngũ đến hết 27 tuổi (sinh tháng 02/1996 có ngày sinh 
sau ngày giao quân).

b. Tiêu chuẩn chính trị, đạo đức.
        - Thực hiện theo Thông tư liên tịch số 50/2016/TTLT-BQP-BCA ngày 
15/4/2016 của Bộ Quốc Phòng, Bộ công an quy định tiêu chuẩn chính trị, tuyển chọn, 
gọi công dân nhập ngũ vào phục vụ trong Quân đội nhân dân Việt Nam. Thông tư số 
148/2018/TT-BQP ngày 04/10/2018 của Bộ Quốc phòng, quy định tuyển chọn, gọi 
công dân nhập ngũ. Những cơ quan, đơn vị trọng yếu tuyển chọn theo Quy định của 
Bộ Quốc Phòng về nguyên tắc tuyển chọn, điều động người vào làm việc ở cơ quan, 
đơn vị trọng yếu, cơ mật, một số đơn vị đặc biệt có quyết định riêng.

c. Tiêu chuẩn sức khỏe.
- Tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ những công dân đã được Hội đồng khám 

sức khỏe của huyện kết luận đạt loại 1, loại 2, loại 3 đủ tiêu chuẩn sức khỏe theo 
Thông tư liên tịch số: 16/2016/TTLT-BYT-BQP ngày 30/6/2016 của Bộ y tế và Bộ 
Quốc Phòng. Thông tư 148/2018/TT-BQP ngày 04/10/2018 của Bộ Quốc phòng. 
Thông tư số 02/2014/TT-BQP ngày 13/01/2014 của Bộ Quốc phòng về việc quy định 
tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ tại Bộ Tư lệnh bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí 
Minh, Đoàn nghi lễ quân đội, lực lượng Vệ binh, lực lượng Kiểm soát quân sự 
chuyên nghiệp.

d. Tiêu chuẩn văn hóa.
- Thực hiện theo Thông tư sô 148/2018/TT-BQP ngày 04/10/2018 của Bộ 

Quốc phòng quy định tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ. Tuyển chọn, gọi nhập ngũ 
những công dân có trình độ văn hóa lớp 8 trở lên, thứ tự từ người có trình độ văn hóa 
cao đến người có trình độ thấp, chú trọng tuyển chọn gọi nhập ngũ những công dân 
đã tốt nghiệp Đại học, Cao đẳng, Trung cấp học chuyên nghiệp, đào tạo nghề và công 
chức, viên chức bảo đảm đáp ứng yêu cầu xây dựng Quân đội trong tình hình mới, 
giảm bớt lưu lượng đào tạo trong Quân đội, thực hiện công bằng xã hội. 

e. Miễn và tạm hoãn gọi nhập ngũ.
- Thực hiện theo Mục 2, Điều 41, Luật Nghĩa vụ quân sự năm 2015.
3. Thủ tục hồ sơ.
- Giao cho Ban Chỉ huy quân sự, Ban Công an, cán bộ Tư pháp - Hộ tịch, Ban 

chấp hành Đoàn xã và Trạm y tế xã tham mưu cho Đảng ủy, Ủy ban nhân dân, Hội 
đồng nghĩa vụ quân sự xã xây dựng các loại văn bản, về thủ tục hồ sơ chuẩn bị thực 
hiện các bước trong quy trình tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ.

III. CÁC BƯỚC, THỜI GIAN TIẾN HÀNH
- Bước 1. Phúc tra, xét duyệt nguồn công dân trong độ tuổi gọi nhập ngũ từ 

ngày 10/10 đến ngày 18/10/2022.
+ Địa điểm: Hội trường Ủy ban nhân dân xã.
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- Bước 2. Tổ chức khám sơ tuyển nghĩa vụ quân sự dự kiến từ ngày 04/11/2022 
đến ngày 30/11/2022.

+ Địa điểm: Trạm y tế xã Kiến Quốc.
- Bước 3. Khám tuyển sức khỏe nghĩa vụ quân sự cấp huyện dự kiến từ ngày 

05/12 đến ngày 11/12/2022. (Âm lịch từ ngày 12/11  đến ngày 18/11 năm Nhâm Dần)
+ Địa điểm: Ban Chỉ huy quân sự huyện.
- Bước 4. Xét duyệt hồ sơ, thâm nhập, hiệp đồng giao nhận quân và chốt quân 

số từ ngày 20/12/2022 đến 11/01/2023.
+ Địa điểm: Ban Chỉ huy quân sự huyện, Ủy ban nhân dân xã.
- Bước 5. Nhận và phát Lệnh gọi nhập ngũ xong trước ngày 21/01/2023.
+ Địa điểm: Hội trường Ủy ban nhân dân xã.
- Bước 6. Nắm tình hình, nhận và cấp phát quân trang và làm công tác động 

viên chính trị ở 2 cấp huyện và xã dự kiến từ ngày 21/01/2023 đến ngày giao quân.
+ Địa điểm: Hội trường Ủy ban nhân dân xã.
- Bước 7. Lễ 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)
+ Địa điểm: Tại sân vận động huyện Ninh Giang (khu 4 thị trấn Ninh Giang)
IV. CÔNG TÁC TỔ CHỨC
1. Xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện nhiệm vụ tuyển chọn, gọi công dân 

nhập ngũ năm 2023.
2. Kiện toàn Hội đồng nghĩa vụ quân sự xã Kiến Quốc gồm 29 ông (bà) với các 

thành phần theo cơ cấu quy định và đúng với chức năng, nhiệm vụ. 
3. Họp Hội đồng nghĩa vụ quân sự thông qua Kế hoạch triển khai thực hiện, 

danh sách điều khám sơ tuyển, danh sách tạm miễn hoãn, miễn gọi nhập ngũ. 
4. Xây dựng phân công cụ thể cho từng thành viên Hội đồng nghĩa vụ quân sự, 

thành lập đoàn, tổ công tác. 
V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN.
1. Ban chỉ huy Quân sự xã.
- Là cơ quan thường trực tham mưu giúp Đảng ủy, Ủy ban nhân dân, Hội đồng 

nghĩa vụ quân sự xã xây dựng hệ thống văn bản lãnh đạo, chỉ đạo; Là cơ quan trung 
tâm hiệp đồng với các ban, ngành, đoàn thể và các thôn. Tổ chức triển khai thực hiện 
các khâu, các bước trong công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ, đảm bảo 100% 
chỉ tiêu trên giao.

- Tham mưu cho Ủy ban nhân dân xã kiện toàn Hội đồng nghĩa vụ quân sự xã. 
Phân công trách nhiệm cụ thể đến các thành viên trong Hội đồng nghĩa vụ quân sự, 
gắn với trách nhiệm của từng ban, ngành, đoàn thể và các thôn. 

- Chỉ đạo thôn đội trưởng rà soát, nắm chắc nguồn công dân sẵn sàng nhập ngũ 
và khám sơ tuyển sức khỏe nghĩa vụ quân sự chặt chẽ ngay từ bước đầu. Phối hợp với 
Công chức Văn hóa - Xã hội, trạm y tế xã xây dựng kế hoạch và chuẩn bị các nội 
dung cho công tác khám sơ tuyển sức khỏe tại xã đảm bảo đủ chỉ tiêu, có chất lượng 
theo quy định tại Thông tư liên tịch số 16/2016/TTLT-BYT-BQP ngày 30/6/2016 của 
Bộ Y tế và Bộ Quốc phòng. Phối hợp với Ban Công an xã xác minh lý lịch cho thanh 
niên nhập ngũ.
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- Thường xuyên tổng hợp kết quả thực hiện nhiệm vụ của đoàn, tổ công tác, 
các ban, ngành, đoàn thể và các thôn báo cáo với Đảng ủy, Ủy ban nhân dân, Hội 
đồng nghĩa vụ quân sự xã để kịp thời chỉ đạo.

2. Ban Công an xã.
- Chủ trì phối hợp với Ban Chỉ huy quân sự xã làm tốt công tác rà soát tiêu 

chuẩn đạo đức, chính trị cho thanh niên nhập ngũ theo Thông tư liên tịch số 
50/2016/TTLT-BQP-BCA ngày 15/4/2016 của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an quy 
định tiêu chuẩn chính trị, tuyển chọn, gọi công dân vào phục vụ trong Quân đội nhân 
dân Việt Nam. Thông tư 148/2018/TT-BQP ngày 04/10/2018 của Bộ Quốc phòng, 
quy định tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ. Chịu trách nhiệm về tiêu chuẩn chính 
trị công dân nhập ngũ. Phối hợp với Ban Chỉ huy quân sự xã, cán bộ Tư pháp - Hộ 
tịch kiên quyết xử lý các trường hợp vi phạm Luật nghĩa vụ quân sự.

- Phối hợp với các cơ quan có liên quan, tiến hành lập hồ sơ quản lý các trường 
hợp dương tính với ma túy và các bệnh xã hội khác.

3. Trạm y tế xã.
- Chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất, trang thiết bị, y cụ và bồi dưỡng nhân viên 

Trạm y tế nắm chắc các bước khám đồng thời bố trí phòng khám đảm bảo khoa học, 
hợp lý và đúng theo quy định. Thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-
19 thích ứng an toàn trong các bước tuyển chon và gọi công dân nhập ngũ năm 2023. 
- Khai thác, nắm chắc tiền sử bệnh lý của các thanh niên ngay từ bước đầu, Kết luận 
chính xác không để nhầm lẫn, sai sót bảo đảm 100% thanh niên đủ sức khỏe, tiêu 
chuẩn tham gia khám sức khỏe tại huyện và sẵn sàng nhập ngũ.

- Tổ chức khám các nội dung theo Thông tư liên tịch số 16/2016/TTLT-BYT-
BQP ngày 30/6/2016 của Bộ Y tế và Bộ Quốc phòng quy định khám sức khỏe thực 
hiện nghĩa vụ quân sự. Thông tư 148/2018/TT-BQP ngày 04/10/2018 của Bộ Quốc 
phòng, quy định tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ. 

4. Ban giám hiệu trường THCS.
- Phối hợp với Ban Chỉ huy quân sự xã xác minh, kết luận chính xác về trình 

độ văn hóa của thanh niên nhập ngũ theo Thông tư 148/2018/TT-BQP ngày 
04/10/2018 của Bộ Quốc phòng, quy định tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ. 

5. Công chức Văn hóa - Xã hội.
- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động bằng nhiều hình thức, động viên 

thanh niên hăng hái tham gia khám sơ tuyển, khám tuyển và lên đường nhập ngũ.
- Thông báo danh sách thanh niên trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ, danh sách 

tạm miễn hoãn, miễn gọi nhập ngũ và các văn bản như Luật Nghĩa vụ quân sự năm 
2015, Nghị định số 37/2022/NĐ-CP ngày 06/6/2022 về xử phạt vi phạm hành chính 
trong lĩnh vực Quốc phòng, cơ yếu, quyền và nghĩa vụ của công dân với nhiệm vụ 
bảo vệ và xây dựng Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, cũng như các hoạt động của 
Hội đồng nghĩa vụ quân sự xã trên hệ thống đài truyền thanh của xã.

6. Cán bộ tư pháp - Hộ tịch xã .
- Phối hợp với Hội đồng NVQS, giải quyết các giấy tờ liên quan trong thực hiện 

Luật nghĩa vụ quân sự của công dân, xác định hộ tịch độ tuổi nhập ngũ theo quy định 
của pháp Luật.
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- Thẩm định văn bản xử lý những trường hợp vi phạm Luật nghĩa vụ quân sự.
7. Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội.
- Đề nghị Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội đặc biệt là Đoàn 

Thanh niên, Hội Phụ nữ, Hội Cựu chiến binh, Hội Nông dân đẩy mạnh công tác giáo 
dục truyền thống của quê hương, động viên con, em của cán bộ hội và hội viên, đoàn 
viên hăng hái viết đơn tình nguyện xung phong lên đường nhập ngũ.

8. Các thôn.
- Rà soát, nắm chắc danh sách công dân sẵn sàng nhập ngũ, danh sách tạm 

miễn hoãn, miễn gọi nhập ngũ. Tổ chức họp quân dân chính thôn, phân công cụ thể 
cho các chi hội, đội sản xuất tập trung truyên truyền vận động con của cán bộ thôn, 
đội và công dân trong độ tuổi thực hiện Luật Nghĩa vụ quân sự tích cực tham gia 
khám sơ tuyển, khám tuyển, lên đường nhập ngũ đạt tỉ lệ cao.

9. Công chức kế toán ngân sách xã.
Bảo đảm nguồn ngân sách cho nhiệm vụ tuyển chọn gọi, công dân nhập ngũ 

năm 2023 và chính sách hậu phương quân đội, theo đúng quy định, làm tốt công tác 
tuyên truyền Luật nghĩa vụ quân sự sâu rộng tới mọi tầng lớp nhân dân, đồng thời 
vận động công dân trong độ tuổi thực hiện tốt việc khám tuyển nghĩa vụ quân sự.

Trên đây là Kế hoạch tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2023. Yêu cầu 
các ban, ngành, đoàn thể và các thôn theo chức năng nhiệm vụ tổ chức triển khai thực 
hiện nhiệm vụ./.

Nơi nhận:
- Hội đồng NVQS huyện;
- BTV. Đảng ủy xã, TT.HĐND xã;
- LĐ.UBND xã, UBMTTQ xã;
- Thành viên HĐNVQS xã;
- Lưu VP, QS.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
CHỦ TỊCH 

                        
   Bùi Văn Cường
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