
 

KẾ HOẠCH 

Thực hiện công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2023 

 
 

Căn cứ Luật nghĩa vụ quân sự năm 2015; 

Căn cứ Kế hoạch số: 90/KH-UBND ngày 09/5/2022 của UBND Thành phố 

Đồng Xoài về việc thực hiện công tác tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ năm 

2023; 

Hội đồng NVQS phường Tân Đồng xây dựng kế hoạch thực hiện công tác 

tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2023 như sau: 
 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

Thực hiện thống nhất các bước trong quy trình tuyển chọn, gọi công dân nhập 

ngũ năm 2023 đi vào nề nếp có chất lượng, đúng quy trình, hoàn thành chỉ tiêu 

giao quân.  

2. Yêu cầu 

Thực hiện đúng Luật NVQS, các Thông tư, Hướng dẫn và đầy đủ các bước tuyển 

chọn, gọi công dân nhập ngũ đạt chỉ tiêu, có chất lượng cao bảo đảm chặt chẽ, dâm chủ, 

công khai, đúnng Luật định, hoàn thành chỉ tiêu giao quân, có chất lượng cao. 

Công tác tham mưu, phối hợp, hiệp đồng giữa các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, 

khu phố phải bảo đảm chặt chẽ, thống nhất, đúng chức năng, nhiệm vụ. 

II. NỘI DUNG, THỜI GIAN 

1. Nội dung 

- Tổ chức đăng ký nghĩa vụ quân sự lần đầu, đăng ký bổ sung công dân trong 

độ tuổi gọi nhập ngũ từ đủ 18 đến hết 25 tuổi; nếu tốt nghiệp cao đẳng, đại học thì 

gọi nhập ngũ đến hết 27 tuổi ( không cần phải có bằng tốt nghiệp ). 

- Tổ chức phúc tra nắm nguồn xét duyệt chính trị, chính sách (cấp phường, 

Thành phố). 

- Tổ chức khám tuyển sức khỏe; Công khai các loại danh sách. 

- Tổ chức thực hiện “3 bình cử, 4 công khai” dân chủ ở phường. 

- Hoàn chỉnh hồ sơ, chốt danh sách, phát lệnh gọi công dân nhập ngũ. 

- Tổ chức giao quân, tổng hợp báo cáo.  

2. Thời gian 

- Từ ngày 01/4/2022 đến 30/4/2022: Tổ chức đăng ký nghĩa vụ quân sự. 
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- Từ ngày 01/6/2022 đến 31/8/2022: Tổ chức phúc tra nắm nguồn công dân 

trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ. 

- Từ ngày 01/9/2022 đến 31/10/2022: Tổ chức nắm nguồn xét duyệt chính trị, 

chính sách cấp phường, Thành phố. 

- Từ ngày 01/11/2022 đến 31/12/2022: Tổ chức khám sức khỏe, công khai các 

loại danh sách. 

- Tổ chức thực hiện 3 bình cử, 4 công khai xong trước ngày 15/12/2022. 

- Tổ chức chốt danh sách với đơn vị nhận quân, hoàn chỉnh hồ sơ trước ngày 

31/12/2022.  

- Phát lệnh gọi công dân nhập ngũ xong trước ngày 15/01/2023. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

Tham mưu Đảng ủy – UBND phường nhằm phát huy trách nhiệm của ban, 

đoàn thể giúp HĐNVQS tổ chức thực hiện bảo đảm hoàn thành tốt chỉ tiêu, nhiệm 

vụ được giao. Hoàn thành chỉ tiêu tuyển quân năm 2023 có chất lượng cao, phấn 

đấu có chỉ tiêu cử tuyển Đảng viên nhập ngũ. 

1. Ban CHQS phường 
- Phối hợp với các ban, đoàn thể tham mưu cho Đảng ủy, UBND hướng dẫn, 

tổ chức thực hiện bảo đảm đúng quy trình, đúng luật. 

- Tổng hợp và nắm chắc nguồn thanh niên trong độ tuổi nhập ngũ, tham mưu 

cho Hội đồng NVQS phường xây dựng và triển khai Kế hoạch xét duyệt chính trị-

chính sách, Kế hoạch khám sức khỏe.  

- Tổ chức phát lệnh khám sức khỏe đến tận tay thanh niên, thu cuống lệnh; 

kiểm tra, đôn đốc thanh niên lên trạm đầy đủ theo lệnh điều động đúng thời gian 

quy định, bảo đảm đủ quân số 100% theo lệnh gọi. 

- Theo dõi nắm kết quả khám, nếu phát hiện những sai sót gì thì xác định lại. 

- Sau khi có kết luận của Hội đồng khám, tổng hợp kết quả, thông báo kết quả 

cho HĐNVQS, quản lý phiếu khám, hướng dẫn và theo dõi các khu phố tiến hành 

“3 bình cử, 4 công khai”. 

- Cùng với phụ trách HĐNVQS phường chốt quân số với các đơn vị nhận 

quân. Theo dõi khám lại sức khỏe cho số thanh niên chốt với các đoàn nhận quân.  

- Tham mưu Hội Đồng NVQS phường thành lập đoàn, tổ chức tiến hành giao 

Quyết định gọi nhập ngũ đến từng công dân. 

- Bảo đảm đưa thanh niên từ phường lên trạm đúng theo thời gian quy định, 

tuyệt đối an toàn, phân công cán bộ phụ trách quản lý chặt chẽ thanh niên trong 

thời gian giao quân. 

- Phối hợp với các ban, đoàn thể tổ chức Hội trại tòng quân và Lễ giao 

nhận quân. 

- Phối hợp với Công an phường bảo đảm an ninh trật tự và an toàn trong 

suốt thời gian tổ chức Hội trại và Lễ giao, nhận quân.  

2. Công an phường 

- Phối hợp chặt chẽ với Ban CHQS phường trong việc tổ chức đăng ký, quản 

lý nguồn, quản lý chặt chẽ nhân, hộ khẩu của công dân trên địa bàn; Phối hợp cùng 

Ban CHQS phường tổ chức rà soát, đăng ký NVQS hàng năm theo Luật NVQS 

quy định. 
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- Tham mưu HĐNVQS tuyển chọn công dân tham gia nghĩa vụ công an 

nhân dân theo chỉ tiêu được giao. 

 - Cùng với Ban CHQS phường chịu trách nhiệm nghiên cứu, xem xét hồ sơ 

của cấp phường và kết luận tiêu chuẩn chính trị của công dân sẵn sàng nhập ngũ.  

 - Phối hợp với Ban CHQS phường xử lý những trường hợp không chấp hành 

quy trình thực hiện Luật NVQS. 

- Phối hợp với Ban CHQS phường sử dụng lực lượng bảo vệ bên trong, 

ngoài khu vực đối với thanh niên nhập ngũ của phường. 

 3. Trạm y tế 

- Thực hiện các văn bản quy định của Nhà nước, Chính phủ và các quy định, 

hướng dẫn của Bộ Y tế - Bộ Quốc phòng về công tác Y tế trong thực hiện Luật 

NVQS, các văn bản chỉ đạo của Thành ủy-UBND Thành phố. 

 - Cùng với Ban CHQS phường tham mưu cho Hội đồng NVQS phường sơ 

tuyển khám sức khỏe ban đầu cho công dân trong độ tuổi đăng ký NVQS. 

4. Văn hóa thông tin phường: 

Văn hóa thông tin có nhiệm vụ tổ chức tuyên truyền rộng rãi trong nhân dân 

về những nội dung cơ bản của Luật nghĩa vụ quân sự và Luật DQTV, pháp lệnh 

DBĐV, để mọi người dân đều có nhận thức về tầm quan trọng của nhiệm vụ quân 

sự - quốc phòng; giáo dục thực hiện sâu rộng đến các khu dân cư. Qua đó làm cho 

nhân dân, thanh niên nhận thức được quyền lợi, nghĩa vụ của công dân tự giác 

chấp hành Luật nghĩa vụ quân sự; phối hợp với ban CHQS phường chuẩn bị các 

trang thiết bị cần thiết trong thực hiện các bước quy trình tuyển chọn công dân 

nhập ngũ; tổ chức tuyên truyền, viết tin bài về công tác tuyển chọn gọi công dân 

nhập ngũ trên hệ thống loa phát thanh của phường . 

 5. Tư pháp-Hộ tịch 
Tư pháp phường có nhiệm vụ phối hợp với Ban CHQS phường thực hiện 

đầy đủ các bước tiến hành gọi nhập ngũ ở địa phương; thực hiện công khai dân chủ 

đến các khu phố trên địa bàn toàn phường nhằm thực hiện công bằng trong công 

tác tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ; làm cho mọi công dân đều có nhận thức về 

tầm quan trọng của nhiệm vụ quân sự - quốc phòng; làm cho nhân dân, thanh niên 

nhận thức được quyền lợi, nghĩa vụ của công dân tự giác chấp hành Luật nghĩa vụ 

quân sự ở địa phương. Cùng Ban CHQS phường quản lý công dân trong độ tuổi 

nhập ngũ đăng ký làm các thủ tục liên quan đến học vấn, xin việc.. 

6. Mặt trận Tổ quốc phường, thành viên HĐ NVQS phường, ban điều 

hành khu phố: 
Tổ chức tuyên truyền Luật nghĩa vụ quân sự; Chỉ thị, Hướng dẫn sâu rộng 

trong nhân dân và thanh niên. Thực hiện đầy đủ các bước tiến hành gọi nhập ngũ ở 

địa phương;  thực hiện công khai dân chủ đến tận khu phố trên địa bàn toàn 

phường nhằm thực hiện công bằng trong công tác tuyển chọn gọi công dân nhập 

ngũ.  

Vận động các đoàn viên, hội viên và nhân dân đóng góp tinh thần, vật chất 

tặng quà cho thanh niên trước khi lên đường nhập ngũ; thăm hỏi, động viên gia 

đình và thanh niên an tâm lên đường nhập ngũ; vận động tổ chức, cá nhân thăm 

chiến sỹ trong thời gian huấn luyện chiến sỹ mới và tham gia tư vấn việc làm cho 

bộ đội xuất ngũ. 
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7. Đoàn Thanh niên phường: 

Đoàn Thanh niên có nhiệm vụ tuyên truyền luật nghĩa vụ quân sự cho 

thanh niên nhận thức rõ quyền lợi, trách nhiệm, nghĩa vụ và niềm vinh dự trong 

thực hiện nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc. Làm tốt công tác tạo nguồn đoàn viên ưu tú 

phát triển đảng viên tham gia nhập ngũ và thanh niên đủ điều kiện phục vụ lâu 

dài trong quân đội. 
Phối hợp với các Ban, ngành, đoàn thể tổ chức tuyên truyền rộng rãi trong 

nhân dân về những nội dung cơ bản của luật nghĩa vụ quân sự và Luật DQTV, 

pháp lệnh DBĐV, làm cho mọi người đều có nhận thức về tầm quan trọng của 

nhiệm vụ quân sự - quốc phòng; giáo dục thực hiện sâu rộng đến các khu dân cư. 

Qua đó làm cho nhân dân, thanh niên nhận thức được quyền lợi, nghĩa vụ của công 

dân tự giác chấp hành Luật nghĩa vụ quân sự. Tham gia tổ chức hội trại tòng quân. 

8. Tài chính – Kế toán phường:  

Công chức tài chính, kế toán có trách nhiệm phối hợp với Ban CHQS 

phường xây dựng dự toán kinh phí, cân đối ngân sách để bảo đảm cho việc tổ chức 

thực hiện các bước tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ và việc thực hiện nhiệm vụ 

quân sự quốc phòng - an ninh hàng năm theo quy định của cấp trên. 

9. Hội Cựu chiến binh phường: 
 Phối hợp đẩy mạnh công tác tuyên truyền, động viên cho các gia đình Hội 

viên cựu chiến binh và nhân dân có con, em trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ quân 

sự nắm vững Luật nghĩa vụ quân sự, chấp hành nghiêm các quy định về khám 

tuyển, xét duyệt hồ sơ thanh niên trúng tuyển thực hiện nghĩa vụ quân sự, sẵn sàng 

lên đường nhập ngũ. 

Phối hợp với các ban ngành, đoàn thể địa phương thường xuyên thăm hỏi, 

động viên chiến sĩ mới đang tham gia huấn luyện tại các đơn vị. Làm công tác dân 

vận tại các khu dân cư. 

10. Hội Chữ thập đỏ phường: 

Phối hợp đẩy mạnh công tác tuyên truyền, động viên cho các gia đình Hội 

viên Chữ thập đỏ và nhân dân có con, em trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự 

nắm vững Luật nghĩa vụ quân sự, chấp hành nghiêm các quy định về khám tuyển 

NVQS. 

11. Hội Nông dân phường: 

Tuyên truyền trong các gia đình hội viên hiểu rõ và thực hiện tốt Luật nghĩa 

vụ quân sự, Luật DQTV, Pháp lệnh DBĐV, động viên con, em hội viên tự giác 

thực hiện nghĩa vụ quân sự. Cùng cấp ủy, chính quyền và các cơ quan chức năng 

giải quyết việc làm cho bộ đội xuất ngũ, tham gia xây dựng lực lượng dân quân; 

lực lượng dự bị động viên vững mạnh. 

12. Hội Liên hiệp phụ nữ phường: 

Vận động nhân dân, chị em phụ nữ tích cực tham gia thực hiện tốt 2 nhiệm 

vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt nam XHCN, đồng thời 

nêu cao vai trò trách nhiệm của các cấp hội và hội viên tham gia xây dựng các tổ 

chức hội vững mạnh toàn diện. Động viên chồng, con, em mình hăng hái tham gia 

thực hiện nghĩa vụ quân sự, tham gia lực lượng dân quân; lực lượng dự bị động 

viên. Phối hợp với Ban CHQS phường theo dõi, đôn đốc Thanh niên đăng ký nghĩa 

vụ quân sự;  khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự theo quy định của luật nghĩa vụ quân 
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sự, và có kế hoạch cụ thể trong việc bố trí phục vụ các bữa ăn trong thời gian Hội 

trại giao quân. 

 13. Trường THCS 
Cung cấp, xác minh học sinh đủ điều kiện, chưa đủ điều kiện về học vấn cho 

HĐ NVQS phường trước khi xét duyệt NVQS cấp phường. 

Phối hợp với Ban CHQS phường rà soát, đối chiếu danh sách xét duyệt 

chính trị, chính sách về học vấn theo quy định. 

 IV. CÔNG TÁC BẢO ĐẢM 

 1. Vận chuyển giao quân 

 - Giao Ban điều hành khu phố phối hợp với ban CHQS phường đưa thanh 

niên từ  khu phố đến phường bảo đảm an toàn, đúng thời gian quy định. 

 - Giao Ban CHQS phường hợp đồng xe đến địa điểm UBND phường tiến 

hành giao quân lên Ban CHQS Thành phố bảo đảm an toàn, đúng thời gian quy 

định. 

 2. Bảo đảm quân trang 

 Nhận cấp phát quân trang cho thanh niên nhập ngũ trước ngày giao quân 

theo quy định.   

 Nhận được kế hoạch này, yêu cầu HĐNVQS phường và các thành viên có 

liên quan thực hiện theo đúng chức trách nhiệm vụ được phân công./. 

 
 

Nơi nhận: 
- TT HĐNVQS thành phố; 

- Đảng ủy-UBND phường;              

- Thành viên HĐNVQS phường; 

- Lưu: BCH. 

                                                                                                                                                                               
                                                                                               

TM.HỘI ĐỒNG NVQS PHƯỜNG 

CHỦ TỊCH   
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