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Xuân Trường, ngày       tháng     năm 2022 

 
KẾ HOẠCH 

Tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2023 

 
 

Thực hiện Chỉ thị số 22/CT-UBND ngày 21/9/2022 của UBND tỉnh Nam 

Định về việc tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ vào Quân đội nhân dân và Công 

an nhân dân năm 2023; Kế hoạch số 07/KH-HĐNVQS ngày 22/9/2022 của Hội 

đồng nghĩa vụ quân sự (NVQS) tỉnh Nam Định về việc tuyển chọn, gọi công dân 

nhập ngũ năm 2023; Chỉ thị số 09-CT/HU ngày 19/9/2022 của Huyện uỷ Xuân 

Trường về việc tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia 

Công an nhân dân năm 2023, UBND huyện xây dựng Kế hoạch tổ chức thực hiện 

cụ thể như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích: Thống nhất tổ chức, triển khai thực hiện nhiệm vụ tuyển chọn, 

gọi công dân nhập ngũ (gọi tắt là tuyển quân) năm 2023, phấn đấu hoàn thành 

100% chỉ tiêu giao quân; bảo đảm chất lượng, dân chủ, công khai, công bằng, đúng 

luật; đáp ứng yêu cầu xây dựng Quân đội nhân dân trong tình hình mới. 

2. Yêu cầu: 

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục Luật NVQS và các 

Nghị định, Thông tư, hướng dẫn về nhiệm vụ tuyển quân để nâng cao nhận thức 

cho cán bộ, đảng viên, nhân dân và công dân trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ về 

quyền lợi, trách nhiệm, nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc. 

- Phát huy vai trò, trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức và cả hệ thống chính 

trị trong thực hiện nhiệm vụ tuyển quân. Triển khai thực hiện đầy đủ, đồng bộ các 

bước trong quy trình tuyển quân, hoàn thành 100% chỉ tiêu giao quân; bảo đảm 

dân chủ, công khai, công bằng, đúng luật. 

- Thực hiện nghiêm các quy định về phòng, chống dịch bệnh trong tình hình mới. 

II. TIÊU CHUẨN TUYỂN CHỌN, GỌI CÔNG DÂN NHẬP NGŨ  

1. Tuổi đời: 

- Công dân từ đủ 18 tuổi đến hết 25 tuổi (sinh từ tháng 3/1998 đến ngày 

06/02/2005). 

- 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 từ tháng 3/1996 trở về sau). 

2. Tiêu chuẩn chính trị: 
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- Thực hiện theo Thông tư liên tịch số 50/2016/TTLT-BQP-BCA ngày 

15/4/2016 của liên 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 và các văn 

bản hướng dẫn của cấp trên. 

- Đối với các cơ quan, đơn vị trọng yếu, cơ mật và lực lượng Vệ binh, 

Kiểm soát quân sự chuyên nghiệp thực hiện tuyển chọn theo Thông tư số 

263/2013/TT-BQP ngày 31/12/2013 của Bộ Quốc phòng Quy định về cơ quan, đơn 

vị và vị trí trọng yếu, cơ mật trong Quân đội; Thông tư số 02/2014/TT-BQP ngày 

13/01/2014 của Bộ Quốc phòng quy định việc tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ 

vào phục vụ tại Bộ Tư lệnh bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đoàn Nghi lễ Quân 

đội, lực lượng Vệ binh và lực lượng Kiểm soát quân sự chuyên nghiệp. 

3. Tiêu chuẩn sức khỏe: 

- Gọi nhập ngũ những công dân có sức khỏe loại 1, loại 2 và loại 3 theo quy 

định tại Thông tư liên tịch số 16/2016/TTLT-BYT-BQP ngày 30/6/2016 của liên 

Bộ Y tế - Bộ Quốc phòng quy định việc khám sức khoẻ thực hiện nghĩa vụ quân 

sự; các đơn vị có yêu cầu cao hơn về sức khỏe, thực hiện tuyển chọn theo tiêu 

chuẩn riêng quy định tại Thông tư số 02/2014/TT-BQP. 

- Không gọi nhập ngũ vào Quân đội nhân dân những công dân có sức khỏe 

loại 3 tật khúc xạ về mắt (cận thị từ 1,5 điốp trở lên, viễn thị các mức độ); nghiện 

ma túy, nhiễm HIV, AIDS. 

- Những trường hợp có nghi vấn về sức khỏe, Hội đồng khám sức khỏe 

NVQS huyện cử bác sĩ chuyên khoa và sử dụng các phương tiện kỹ thuật cao, kiểm 

tra lại để kết luận chính xác, không được để đơn vị loại trả sau phúc tra sức khỏe. 

4. Tiêu chuẩn văn hóa: Tuyển chọn và gọi nhập ngũ những công dân có 

trình độ văn hóa từ lớp 8 trở lên, lấy từ cao xuống thấp. Ưu tiên tuyển chọn, gọi 

nhập ngũ những công dân đã tốt nghiệp cơ sở giáo dục nghề nghiệp, cao đẳng, đại 

học để đảm bảo công bằng xã hội và không ngừng nâng cao chất lượng, yêu cầu 

xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam trong thời kỳ mới. 

5. Tạm hoãn và miễn gọi nhập ngũ: Thực hiện theo Điều 41, Luật Nghĩa 

vụ quân sự năm 2015.  

III. CHỈ TIÊU, NỘI DUNG VÀ THỜI GIAN THỰC HIỆN 

1. Chỉ tiêu giao quân: Thực hiện theo Quyết định của Chủ tịch UBND 

huyện Xuân Trường về việc giao chỉ tiêu gọi công dân nhập ngũ năm 2023 và 

Quyết định của Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự (CHQS) huyện Xuân Trường 

về việc giao chỉ tiêu đầu mối các đơn vị nhận quân năm 2023. 

2. Nội dung, thời gian thực hiện các bước tuyển quân: 

- Rà soát, phúc tra, phân loại, xét duyệt nguồn công dân sẵn sàng nhập ngũ 

(SSNN): Từ ngày 05/9/2022 đến ngày 25/9/2022. 
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- Họp Hội đồng NVQS các cấp triển khai các bước trong quy trình tuyển 

quân: Từ ngày 03/10/2022 đến 14/01/2023. 

- Tổ chức sơ tuyển sức khoẻ NVQS, thông qua Hội đồng NVQS cấp xã, 

huyện danh sách khám sức khoẻ NVQS: Từ ngày 15/10/2022 đến ngày 

06/11/2022. 

- Khám sức khỏe NVQS: Dự kiến từ ngày 21/11/2022 đến ngày 06/12/2022; 

khám sức khỏe bổ sung từ ngày 07/12/2022. 

- Tổ chức thâm nhập, xét duyệt tiêu chuẩn chính trị, hoàn thiện hồ sơ, chốt 

quân số đủ điều kiện nhập ngũ: Từ ngày 22/11/2022 đến ngày 12/01/2023. 

- Hội nghị hiệp đồng của huyện với các đơn vị nhận quân: Từ ngày 

26/12/2022 đến ngày 12/01/2023. 

- Phát lệnh gọi nhập ngũ: Từ ngày 14/01/2023 đến ngày 20/01/2023 

(Từ ngày 23 đến ngày 29 tháng 12 năm Nhâm Dần). 

- Cấp phát quân trang, diễn đàn thanh niên, giao lưu, gặp mặt, tặng quà và 

Lễ tiễn thanh niên lên đường nhập ngũ: Từ ngày 25/01/2023 đến ngày 05/02/2023 

(Từ ngày 04 đến ngày 15 tháng Giêng năm Quý Mão). 

- Tổ chức Lễ giao nhận quân: Dự kiến từ ngày 06/02/2023 đến 08/02/2023 

(Từ từ ngày 16 đến ngày 18 tháng Giêng năm Quý Mão). 

3. Địa điểm: Tổ chức Lễ giao nhận quân tại sân Nhà Văn hoá huyện (nếu 

trời mưa tổ chức trong Hội trường Nhà Văn hoá huyện).  

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN  

1. Hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện: 

- Thực hiện nhiệm vụ quy định tại Điều 38, Luật NVQS năm 2015. 

- Các đ/c thành viên Hội đồng NVQS huyện căn cứ chức năng, nhiệm vụ 

được phân công, chỉ đạo, hướng dẫn đơn vị phụ trách thực hiện tốt nhiệm vụ tuyển 

chọn, gọi công dân nhập ngũ; thường xuyên kiểm tra cơ sở, tháo gỡ khó khăn, 

vướng mắc trong thực hiện nhiệm vụ tuyển quân. 

- Chỉ đạo thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội, có kế hoạch thăm, 

động viên cán bộ, chiến sĩ trong ngày Lễ tuyên thệ chiến sĩ mới tại các đơn vị nhận 

quân. Tổ chức đón tiếp chu đáo, quan tâm, phối hợp tạo điều kiện giải quyết việc 

làm cho quân nhân xuất ngũ trở về địa phương. 

2. Ban CHQS huyện: 

- Là cơ quan thường trực của Hội đồng NVQS huyện, chịu trách nhiệm tham 

mưu Huyện uỷ, UBND, Hội đồng NVQS huyện ban hành các văn bản chỉ đạo, tổ 

chức triển khai thực hiện nhiệm vụ tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2023. 

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tham mưu Hội đồng 
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NVQS huyện tổ chức quán triệt, tập huấn, hướng dẫn các địa phương thực hiện 

đầy đủ quy trình các bước tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ theo quy định của 

Luật NVQS, Thông tư số 148/2018/TT-BQP ngày 04/10/2018 của Bộ Quốc phòng 

và các văn bản hướng dẫn của cấp trên để triển khai thực hiện nhiệm vụ đạt hiệu 

quả cao nhất.  

- Hiệp đồng chặt chẽ với các đơn vị nhận quân về chỉ tiêu, thời gian nghiên 

cứu hồ sơ, chốt quân số, dự Lễ giao nhận quân và tổ chức vận chuyển quân về đơn 

vị. Đối với các đơn vị được tổ chức khung thâm nhập theo quy định riêng của Bộ 

Quốc phòng, thống nhất thời gian, phương pháp tổ chức và tạo điều kiện thuận lợi 

cho các đơn vị về thâm nhập. 

- Kiểm tra việc thực hiện “Quy trình làm tham mưu cho cấp uỷ, chính quyền 

địa phương triển khai các bước tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ” của Ban 

CHQS các xã, thị trấn, khắc phục kịp thời những hạn chế, yếu kém trong tổ chức 

thực hiện. 

- Phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương quản lý chặt chẽ công dân 

sẵn sàng nhập ngũ; thực hiện nghiêm túc việc xét duyệt, sơ tuyển, khám tuyển, chi 

trả chế độ cho công dân lên trạm khám sức khoẻ NVQS, thâm nhập, chốt quân số, 

phát lệnh gọi nhập ngũ, các hoạt động giao lưu, gặp mặt, tặng quà, tiễn thanh niên 

lên đường nhập ngũ tại các xã, thị trấn.  

- Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan trong khối Nội chính và các ngành liên 

quan hướng dẫn hoàn chỉnh hồ sơ, xử lý kịp thời các tập thể, cá nhân vi phạm Luật 

NVQS theo đúng 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, 

Kết luận số 22-KL/TU ngày 16/4/2012 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ và các văn bản 

quy phạm pháp luật hiện hành. 

- Phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương làm tốt công tác chuẩn bị và 

tham mưu UBND huyện tổ chức Lễ giao nhận quân đúng quy định, bảo đảm trang 

trọng, nhanh gọn, an toàn, tiết kiệm, tạo không khí phấn khởi của ngày hội giao quân. 

3. Công an huyện:  

- Phối hợp với Ban CHQS huyện chỉ đạo Công an xã, thị trấn hiệp đồng với 

Ban CHQS cùng cấp thống nhất danh sách gọi công dân thực hiện nghĩa vụ tham 

gia Công an nhân dân, hoàn thành 100% chỉ tiêu được giao; tổ chức xét duyệt chặt 

chẽ tiêu chuẩn chính trị công dân nhập ngũ theo quy định tại Thông tư liên tịch số 

50/2016/TTLT-BQP-BCA và các văn bản hướng dẫn của Bộ Quốc phòng, Bộ 

Công an; không để các trường hợp vi phạm tiêu chuẩn chính trị đạo đức, lối sống, 

vi phạm pháp luật nhập ngũ vào Quân đội nhân dân, Công an nhân dân; tạo điều 

kiện làm thẻ căn cước công dân cho công dân SSNN năm 2023, hỗ trợ các địa 
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phương trong việc tìm gọi thanh niên về thực hiện Luật NVQS (khi có yêu cầu).  

- Phối hợp với Ban CHQS, Phòng Tư pháp, Viện Kiểm sát nhân dân, Tòa án 

nhân dân huyện hướng dẫn các xã, thị trấn về trình tự, thủ tục xử lý những trường 

hợp vi phạm Luật NVQS theo quy định. Tham mưu UBND huyện triển khai kế 

hoạch bảo đảm an toàn, an ninh trật tự tại các điểm khám sức khỏe và trong buổi 

Lễ giao nhận quân năm 2023 của huyện.  

4. Phòng Văn hóa - Thông tin, Trung tâm VHTT&TT huyện: 

- Phối hợp các cơ quan, đơn vị liên quan và UBND các xã, thị trấn tăng 

cường công tác tuyên truyền, giáo dục cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân 

dân về Luật Nghĩa vụ quân sự năm 2015, Nghị định số 120/2013/NĐ-CP, các văn 

bản pháp luật liên quan đến NVQS, nhiệm vụ tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ 

và các chế độ, chính sách đối với công dân nhập ngũ, xuất ngũ và gia đình có con 

thực hiện nghĩa vụ quân sự tại ngũ. Kịp thời thông tin kết quả thực hiện nhiệm vụ 

tuyển quân của các địa phương trên phương tiện thông tin truyền thông. 

- Phối hợp với Ban CHQS huyện, Đoàn TNCS HCM huyện trong việc chuẩn 

bị các điều kiện tổ chức Lễ giao nhận quân năm 2023. 

5. Phòng Y tế huyện: 

- Chủ trì, phối hợp với Trung tâm Y tế huyện tổ chức rút kinh nghiệm khám 

sức khỏe nghĩa vụ quân sự năm 2022; tham mưu UBND huyện Quyết định thành 

lập Hội đồng khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự năm 2023 và tập huấn về chuyên 

môn cho thành viên Hội đồng khám; lập dự trù, thanh quyết toán kinh phí khám 

sức khỏe đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả, đúng quy định của pháp luật hiện hành. 

- Chuẩn bị phiếu khám sức khỏe theo mẫu thống nhất và triển khai cho các 

xã, thị trấn lập thủ tục ban đầu. Tổng hợp, báo cáo kết quả khám về Hội đồng 

nghĩa vụ quân sự huyện theo quy định. 

- Tiếp nhận, hoàn chỉnh phiếu sức khỏe nghĩa vụ quân sự của công dân, tổng 

hợp danh sách công dân mắc các bệnh thuộc diện miễn đăng ký nghĩa vụ quân sự 

do Hội đồng nghĩa vụ quân sự cấp xã báo cáo, trình UBND, Hội đồng nghĩa vụ 

quân sự huyện xem xét, quyết định. 

- Tổng kết, rút kinh nghiệm công tác khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự sau 

khi hoàn thành nhiệm vụ tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2023. 

6. Trung tâm Y tế huyện: 

- Chỉ đạo về chuyên môn và tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác 

kiểm tra, sơ tuyển sức khỏe NVQS cho cán bộ y tế cấp xã. Hướng dẫn, kiểm tra 

giám sát Trạm y tế các xã, thị trấn chuẩn bị các điều kiện bảo đảm cho công tác sơ 

tuyển, khám tuyển sức khỏe thực hiện NVQS theo quy định. 

- Phối hợp với Ban CHQS, Phòng Y tế huyện tham mưu UBND huyện 
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Quyết định thành lập Hội đồng khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự năm 2023; cử cán 

bộ chuyên môn có đủ năng lực, trình độ và chuẩn bị đầy đủ vật tư, trang thiết bị y 

tế phục vụ công tác khám tuyển; tổ chức tập huấn về chuyên môn, nghiệp vụ cho 

thành viên Hội đồng khám sức khoẻ trước khi triển khai khám sức khoẻ thực hiện 

nghĩa vụ quân sự năm 2023. 

- Phối hợp các cơ quan, đơn vị liên quan và các xã, thị trấn có điểm khám làm 

tốt công tác chuẩn bị trước ngày khám tuyển, tổ chức khám sức khỏe thực hiện 

NVQS theo đúng quy định tại Thông tư liên tịch số 16/2016/TTLT-BYT-BQP. Linh 

hoạt trong khám tuyển hạn chế loại trả sau khám phúc tra sức khoẻ do lỗi chủ quan.  

7. Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện: Phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên 

quan tham mưu UBND huyện bảo đảm kinh phí và hướng dẫn thanh, quyết toán các 

khoản chi phục vụ nhiệm vụ tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2023.  

8. Phòng Tư pháp, Viện kiểm sát Nhân dân, Tòa án Nhân dân huyện: 

Phối hợp với Ban CHQS, Công an huyện tham mưu UBND huyện chỉ đạo, hướng 

dẫn các xã, thị trấn về trình tự, thủ tục và tham mưu xử lý nghiêm đối với những 

hành vi vi phạm Luật Nghĩa vụ quân sự theo quy định của pháp luật, tạo sự chuyển 

biến mạnh, vững chắc trong nhiệm vụ tuyển quân hằng năm. 

9. UBND, Hội đồng NVQS các xã, thị trấn: 

- Tổ chức kiện toàn Hội đồng NVQS, triển khai thực hiện nhiệm vụ tuyển 

chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2023, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành 

viên Hội đồng chú trọng các địa bàn khó khăn. 

- Thực hiện tuyển quân “tròn khâu”, tuyển người nào, chắc người đó, theo 

đúng quy định tại Thông tư số 148/2018/TT-BQP và chịu trách nhiệm về chất 

lượng, chỉ tiêu giao quân. Tổ chức rà soát, sơ tuyển sức khỏe, xét duyệt phân loại 

cụ thể từng công dân trong độ tuổi SSNN bảo đảm chính xác, dân chủ, công khai, 

công bằng, đúng luật, đúng chính sách. Thông báo bằng văn bản tới cá nhân và gia 

đình có công dân trong diện SSNN năm 2023 về việc công dân phải có mặt tại địa 

phương theo thời gian quy định để thực hiện các bước trong quy trình tuyển chọn, 

gọi công dân nhập ngũ.  

- Thực hiện niêm yết công khai tại Trụ sở UBND xã, thị trấn và thông báo 

công khai đến từng thôn, xóm, tổ dân phố những nội dung sau: Chỉ tiêu tuyển quân 

cấp huyện giao cho cấp xã, thị trấn; điều kiện, tiêu chuẩn tuyển quân; trường hợp 

tạm hoãn gọi nhập ngũ và miễn gọi nhập ngũ; danh sách công dân trong diện gọi 

nhập ngũ; danh sách công dân tạm hoãn gọi nhập ngũ và miễn gọi nhập ngũ (đã 

được thông qua Hội đồng NVQS cấp xã, huyện và được Chủ tịch UBND huyện 

phê duyệt quyết định); danh sách công dân gọi khám sức khoẻ NVQS; kết quả 

phân loại sức khoẻ theo kết luận của Hội đồng khám sức khoẻ NVQS; danh sách 

công dân trúng tuyển NVQS sẵn sàng nhập ngũ; danh sách công dân đủ điều kiện 
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nhập ngũ. Các nội dung trên được niêm yết công khai trong thời gian 20 ngày, kể 

từ ngày văn bản có hiệu lực thực hiện. 

- Tham mưu cấp ủy, chính quyền lãnh đạo, chỉ đạo các bộ phận chuẩn bị địa 

điểm khám sức khoẻ NVQS, phân công lực lượng an ninh làm nhiệm vụ bảo vệ, tổ 

chức điều hành số thanh niên vào các phòng khám bảo đảm hợp lý, không ảnh 

hưởng đến việc khám và kết luận của Hội đồng khám sức khoẻ. Nắm chắc số 

lượng, chất lượng nam công dân diện SSNN năm 2023 để đề nghị huyện điều 

khám cho phù hợp.  

- Hoàn chỉnh hồ sơ các trường hợp đủ điều kiện nhập ngũ; đề nghị phát lệnh 

gọi công dân nhập ngũ (trước khi tổ chức hội nghị xét duyệt có mời cơ quan 

thường trực Hội đồng NVQS huyện dự theo dõi, hướng dẫn). Ưu tiên lựa chọn 

những công dân có tiêu chuẩn sức khỏe và trình độ văn hoá từ cao xuống thấp. Chủ 

động phối hợp và tạo điều kiện thuận lợi cho các đơn vị nhận quân về thâm nhập ở 

địa phương. 

- Có biện pháp quản lý chặt chẽ số công dân đủ điều kiện gọi khám sức 

khoẻ, số đã khám được sức khoẻ, số đã nhận Lệnh gọi nhập ngũ. Chỉ đạo Ban 

CHQS xã, thị trấn phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể tổ chức tốt các hoạt động 

như: diễn đàn thanh niên, gặp mặt, động viên, tặng quà, tặng sổ tiết kiệm tạo khí 

thế vui tươi, phấn khởi cho thanh niên trước khi lên đường thực hiện NVQS, từng 

bước thực hiện xã hội hóa nhiệm vụ tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ ở cơ sở. 

- Quản lý chặt chẽ lực lượng dự phòng để sẵn sàng xử lý các tình huống đột 

xuất theo sự điều động của Hội đồng NVQS huyện (thời gian 15 ngày, tính từ ngày 

giao, nhận quân). 

- Thiết lập hồ sơ đầy đủ, chặt chẽ và xử lý kiên quyết, kịp thời các tổ chức, 

cá nhân vi phạm Luật NVQS theo quy định của pháp luật. 

10. Đề nghị Ban Tổ chức, Ban Tuyên giáo Huyện uỷ: Phối hợp với các cơ 

quan, đơn vị liên quan chỉ đạo tổ chức mở lớp bồi dưỡng kiến thức tìm hiểu về 

Đảng Cộng sản Việt Nam cho những đoàn viên, thanh niên ưu tú đủ điều kiện, sẵn 

sàng nhập ngũ năm 2023 để tạo nguồn phát triển sau khi công dân hoàn thành 

nghĩa vụ quân sự tại ngũ trở về địa phương. 

11. Đề nghị Ủy ban MTTQ và các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể huyện:  

- Chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng tổ chức tuyên truyền, giáo 

dục cho cán bộ, hội viên, đoàn viên, người lao động trong cơ quan, đơn vị chấp 

hành nghiêm Luật NVQS. Đồng thời, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị cấp dưới thực 

hiện tốt nhiệm vụ tuyển quân theo chức năng, nhiệm vụ được giao, tạo điều kiện 

thuận lợi và bố trí việc làm cho công dân hoàn thành NVQS trở về địa phương theo 

đúng quy định của pháp luật.  

- Vận động khối doanh nghiệp, các nhà hảo tâm, các tầng lớp nhân dân tặng 
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quà, sổ tiết kiệm cho thanh niên nhập ngũ; phối hợp với Ban CHQS huyện và các 

cơ quan liên quan chuẩn bị tốt các điều kiện tổ chức Lễ giao nhận quân năm 2023. 

12. Đề nghị các đồng chí Thường vụ Huyện uỷ phụ trách cụm kinh tế kỹ 

thuật, Huyện uỷ viên, thành viên UBND huyện phụ trách xã, thị trấn: Theo 

chức năng nhiệm vụ tăng cường sâu sát cơ sở nắm tình hình, chỉ đạo, kiểm tra, đôn 

đốc, hướng dẫn tổ chức thực hiện nhiệm vụ tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ 

năm 2023. 

Trên đây là Kế hoạch tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2023. Yêu 

cầu các thành viên Hội đồng NVQS huyện; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên 

quan, Chủ tịch UBND, Hội đồng NVQS các xã, thị trấn tập trung chỉ đạo và triển 

khai thực hiện nghiêm Kế hoạch này. Đồng thời, báo cáo kết quả thực hiện về 

UBND huyện (qua Ban CHQS huyện tổng hợp) theo quy định./. 
 

Nơi nhận: 
- Bộ CHQS tỉnh Nam Định; 

- TT Huyện ủy, HĐND, UBND huyện; 

- Các đ/c Ủy viên BTV Huyện ủy, Ủy viên  

BCH Đảng bộ huyện; 

- Thành viên HĐNVQS huyện; 

- Các cơ quan, đơn vị liên quan; 

- UBND các xã, thị trấn; 

- Cổng TTĐT huyện; 

- Lưu: VT, QS. 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 
 

Đặng Ngọc Cường 
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