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KẾ HOẠCH 

Phúc tra, sơ tuyển nguồn công dân sẵn sàng nhập ngũ năm 2023 

 

Thực hiện sự chỉ đạo của Hội đồng nghĩa vụ quân sự (NVQS) tỉnh Nam 

Định; Công văn số 3361/BCH-PTM ngày 08/8/2022 của Bộ Chỉ huy quân sự 

(CHQS) tỉnh Nam Định về việc thực hiện các bước trong quy trình tuyển quân năm 

2023, Hội đồng NVQS huyện xây dựng Kế hoạch phúc tra, sơ tuyển nguồn công 

dân sẵn sàng nhập ngũ (SSNN) năm 2023, như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích: 

Nắm chắc số lượng thực tế, chất lượng nguồn công dân sẵn sàng nhập ngũ, 

làm tốt công tác phân tích nguồn, chuẩn bị triển khai nhiệm vụ tuyển chọn gọi 

công dân nhập ngũ năm 2023 của các cơ quan, đơn vị, địa phương trong huyện.  

2. Yêu cầu: 

- Làm tốt mọi công tác chuẩn bị, phối hợp chặt chẽ với các cấp, các ngành 

đoàn thể triển khai, tổ chức thực hiện. 

- Tổ chức phúc tra cụ thể, tỷ mỷ, chặt chẽ đến từng cơ quan, đơn vị, địa 

phương, doanh nghiệp, trường học, cơ sở thôn, xóm, tổ dân phố và gia đình công 

dân trong diện sẵn sàng nhập ngũ. 

- Sau phúc tra các cơ quan, đơn vị, địa phương báo cáo kết quả về Hội đồng 

NVQS huyện, làm cơ sở để lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành tốt nhiệm vụ tuyển chọn, 

gọi công dân nhập ngũ năm 2023. 

II. ĐỐI TƯỢNG, THỜI GIAN, NỘI DUNG  PHÚC TRA 

1. Đối tượng: 

Nam công dân trong độ tuổi từ đủ 18 tuổi đến hết 25 tuổi (sinh từ tháng 

3/1998 đến hết tháng 02/2005). Đối với công dân nam 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 đến hết tháng 02/2005). 

2. Thời gian: 

- Các cơ quan, đơn vị, địa phương phúc tra từ ngày 05/9/2022 đến ngày 

25/9/2022; Tổ chức sơ tuyển sức khỏe NVQS ngày 16/10/2022 (Chủ nhật). Hội 

đồng NVQS các xã, thị trấn báo cáo địa điểm sơ tuyển sức khỏe NVQS về Hội 

đồng NVQS huyện (qua Ban CHQS huyện tổng hợp) trước ngày 30/9/2022. 

- Các xã, thị trấn, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, nhà trường tổng hợp danh 

sách nguồn công dân trong độ tuổi SSNN năm 2023 (theo mẫu) báo cáo bằng văn 

bản về Hội đồng NVQS huyện (qua Ban CHQS huyện tổng hợp), bản mềm gửi vào 
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địa chỉ Email: lexuanthuy81@gmail.com  trước ngày 30/9/2022 (Lưu ý: báo cáo 

cụ thể nguồn sẵn sàng nhập ngũ có trình độ học vấn từ đào tạo nghề trở lên). 

- Hội đồng NVQS huyện kiểm tra kết quả phúc tra của các cơ quan, đơn vị, 

địa phương: Từ 03/10 đến 14/10/2022 (có thông báo cụ thể sau). 

3. Nội dung phúc tra: 

a. Phương pháp. 

- Hội đồng nghĩa vụ quân sự các xã, thị trấn thành lập tổ phúc tra gồm các 

đồng chí Ban CHQS, Công an xã, thị trấn, cán bộ Tư pháp - Hộ tịch, các đồng chí Bí 

thư chi bộ hoặc Xóm trưởng (tổ trưởng tổ dân phố) tổ chức phúc tra tại xã, thị trấn 

và xuống cơ sở xóm, đội, tổ dân phố, gia đình công dân trong diện sẵn sàng nhập 

ngũ. Quá trình rà soát, phúc tra kết hợp khai thác tiền sử bệnh tật, nắm tình hình tư 

tưởng, hoàn cảnh gia đình và bản thân, số điện thoại của từng công dân. Những 

trường hợp đang đi làm ăn xa, nắm cụ thể từng trường hợp về công việc đang làm, 

địa chỉ, nơi công tác, thông báo và cam kết chặt chẽ với thanh niên, gia đình thanh 

niên tìm gọi con, em về có mặt tại địa phương sơ tuyển, khám sức khoẻ NVQS. 

- Hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện giao Ban Chỉ huy quân sự huyện tổ chức 

các tổ phúc tra. Căn cứ kết quả phúc tra của các cơ quan, đơn vị, địa phương; Cơ sở 

dữ liệu quốc gia về dân cư các địa phương quản lý và biên chế của cơ quan, đơn vị, 

Đoàn tiếp xuống các cơ quan, đơn vị, địa phương, doanh nghiệp, nhà trường, cơ sở 

thôn, xóm, tổ dân phố để phúc tra nguồn công dân trong độ tuổi SSNN năm 2023.  

- Các địa phương, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, trường học,... cử lãnh đạo, 

cán bộ phụ trách để làm việc với tổ phúc tra của huyện. 

b. Tài liệu phục vụ phúc tra (có mẫu biểu kèm theo): 

- Sổ đăng ký công dân sẵn sàng nhập ngũ. 

- Danh sách miễn đăng ký NVQS năm 2023 (danh mục các bệnh miễn đăng 

ký NVQS theo Thông tư số 16/2016/TTLT-BYT-BQP ngày 30/6/2016 của liên Bộ Y 

tế - Bộ Quốc phòng). 

- Sổ danh sách công dân nam tuổi 17 trong năm.  

- Danh sách công dân không đủ tiêu chuẩn chính trị nhập ngũ năm 2023 

(Lập thành danh sách riêng). 

- Danh sách xác nhận đăng ký vắng mặt đối với nam công dân thi đỗ vào các 

trường cao đẳng, đại học (theo quy định tại Điểm g, khoản 1, Điều 41 Luật NVQS 

năm 2015).  

- Danh sách tổng nguồn công dân sẵn sàng nhập ngũ năm 2023. 

+ Danh sách miễn gọi nhập ngũ năm 2023 (lý do miễn theo Khoản 2 Điều 41 

Luật NVQS năm 2015). 

+ Danh sách công dân tạm hoãn gọi nhập ngũ năm 2023 (lý do hoãn theo 

Khoản 1 Điều 41 Luật NVQS năm 2015). 

+ Danh sách công dân đủ điều kiện sơ tuyển sức khỏe NVQS năm 2023. 

mailto:lexuanthuy81@gmail.com
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- Rà soát những trường hợp vi phạm Luật NVQS trong năm 2022 chưa xử 

phạt hành chính theo quy định. 

- Thông báo thời gian có mặt tại địa phương để thực hiện NVQS năm 2023 

cho nam công dân trong độ tuổi SSNN đủ điều kiện sau khi sơ tuyển. 

* Chú ý: Danh sách miễn đăng ký NVQS; danh sách công dân không đủ 

phẩm chất chính trị; danh sách nam công dân đang học đại học, cao đẳng; danh 

sách nam công dân đang học tập, lao động tại nước ngoài... yêu cầu các xã, thị 

trấn lập để theo dõi tại địa phương; niêm yết công khai tại Trụ sở Đảng ủy - 

HĐND - UBND xã, thị trấn và báo cáo về Ban CHQS huyện; không đưa vào tổng 

nguồn theo quy định. 

III. TỔ  CHỨC THỰC HIỆN 

1. Ban CHQS huyện: 

- Tham mưu cho Hội đồng NVQS huyên ban hành các văn bản chỉ đạo, 

hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, địa phương, doanh nghiệp, nhà trường tổ chức thực 

hiện phúc tra, sơ tuyển nguồn công dân SSNN năm 2023; ban hành Quyết định 

thành lập các tổ phúc tra, chuẩn bị đầy đủ sổ sách, mẫu biểu theo quy định. 

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tập huấn cho cán bộ trong tổ 

phúc tra của huyện và hướng dẫn cho Hội đồng NVQS các xã, thị trấn tổ chức thực 

hiện nhiệm vụ. 

- Tổng hợp báo cáo kết quả về Hội đồng NVQS huyện, Hội đồng NVQS 

tỉnh theo quy định. 

2. Trung tâm Y tế huyện: 

Phối hợp với Ban CHQS huyện chỉ đạo Trạm y tế phối hợp với Ban CHQS 

các xã, thị trấn tổ chức sơ tuyển theo đúng quy định tại Điều 5, Thông tư số 

16/2016/TTLT-BYT-BQP ngày 30/6/2016 của liên Bộ Y tế - Bộ Quốc phòng. Sau 

khi sơ tuyển lập phiếu khám sức khỏe NVQS “PHẦN I. SƠ YẾU LÝ LỊCH” để 

bàn giao cho Hội đồng khám sức khỏe NVQS huyện trước ngày khám tuyển, đồng 

thời tổng hợp, thống kê, báo các kết quả sơ tuyển theo đúng quy định (Phiếu sức 

khỏe nghĩa vụ quân sự, Sổ thống kê khám sơ tuyển sức khỏe nghĩa vụ quân sự có 

mẫu biểu kèm theo). 

3. Hội đồng NVQS các xã, thị trấn: 

- Căn cứ kế hoạch của Hội đồng NVQS huyện, xây dựng kế hoạch phúc tra, 

sơ tuyển nguồn công dân trong độ tuổi SSNN của địa phương; chủ động kiện toàn 

Hội đồng NVQS năm 2023 khi có sự thay đổi về nhân sự. 

- Ban hành Quyết định thành lập tổ phúc tra, sơ tuyển xã, thị trấn; Tiến hành 

phúc tra, sơ tuyển và lập danh sách công dân qua sơ tuyển đủ điều kiện khám sức 

khoẻ NVQS năm 2023 (tổ chức sơ tuyển theo đúng quy định tại Điều 5, Thông tư 

số 16/2016/TTLT-BYT-BQP ngày 30/6/2016 của liên Bộ Y tế - Bộ Quốc phòng). 

- Tuyên truyền sâu rộng về Luật NVQS, Thông tư số 148/2018/TT-BQP 

ngày 04/10/2018 của Bộ Quốc phòng, các văn bản hướng dẫn thi hành về Luật 

NVQS của các cấp. Thực hiện nghiêm việc niêm yết công khai tại trụ sở UBND 
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xã, thị trấn và thông báo công khai đến thôn (xóm, tổ dân phố), trên Đài truyền 

thanh của địa phương những nội dung về: Tiêu chuẩn tuyển quân (chính trị, đạo 

đức; văn hóa; sức khỏe; độ tuổi); các trường hợp được tạm hoãn và miễn gọi nhập 

ngũ theo Luật NVQS; chế độ, chính sách đối với hạ sĩ quan, binh sĩ phục vụ tại 

ngũ, xuất ngũ và thân nhân; mức xử phạt vi phạm hành chính trong thực hiện 

NVQS theo 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 (các 

cơ quan, đơn vị, địa phương cập nhật Nghị định số 37/2022/NĐ-CP ngày 

06/6/2022 của Chính phủ được đăng tải trên Cổng Thông tin điện tử Chính phủ và 

Công báo Chính phủ về tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện). 

- Chuẩn bị đầy đủ sổ đăng ký công dân sẵn sàng nhập ngũ (căn cứ cơ sở dữ 

liệu quốc gia về dân cư), danh sách tổng nguồn, danh sách miễn đăng ký NVQS, 

danh sách miễn gọi nhập ngũ, danh sách tạm hoãn gọi nhập ngũ, sổ xác nhận đăng 

ký vắng mặt đối với nam công dân thi đỗ vào các trường cao đẳng, đại học, sổ 

danh sách công dân nam đủ 17 tuổi trong năm, danh sách đủ điều kiện sơ tuyển, đủ 

điều kiện gọi khám sức khoẻ NVQS, danh sách vi phạm Luật NVQS trong năm 

2022 và số còn tồn đọng từ trước chưa xử phạt hành chính theo quy định, thành 

phần làm việc với đoàn phúc tra của huyện gồm các đồng chí: Chủ tịch Hội đồng 

NVQS; Chỉ huy trưởng, phó chỉ huy trưởng quân sự; Trưởng Công an; Cán bộ Tư 

pháp - Hộ tịch; Trạm trưởng trạm Y tế, Xóm trưởng, Tổ trưởng tổ dân phố. 

- Tổ chức phúc tra theo kế hoạch của Hội đồng NVQS huyện. Tổng hợp kết 

quả phúc tra báo cáo Hội đồng NVQS huyện theo quy định. 

4. Các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, nhà trường: 

- Chủ động lập danh sách nam công dân trong độ tuổi SSNN của cơ quan, đơn 

vị và cử cán bộ phụ trách làm việc với đoàn phúc tra của Hội đồng NVQS huyện. 

- Tổng hợp kết quả phúc tra báo cáo Hội đồng NVQS huyện theo quy định. 

Trên đây là Kế hoạch phúc tra, sơ tuyển nguồn công dân SSNN năm 2023 

của Hội đồng NVQS huyện. Yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan; 

Chủ tịch Hội đồng NVQS các xã, thị trấn nghiêm túc triển khai và báo cáo kết quả 

thực hiện về Hội đồng NVQS huyện (qua Ban CHQS huyện) theo quy định./. 
 

 

Nơi nhận: 
- Bộ CHQS tỉnh Nam Định; 

- TT HU, HĐND, UBND huyện; 

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

BCH Đảng bộ huyện; 

- Các thành viên HĐNVQS huyện; 

- Các cơ quan, đơn vị liên quan; 

- Hội đồng NVQS các xã, thị trấn; 

- Cổng TTĐT huyện; 

- Lưu: VT, QS. 

TM. HỘI ĐỒNG NVQS HUYỆN 

CHỦ TỊCH 
 

 

 

 

 

 

CHỦ TỊCH UBND HUYỆN 

Đặng Ngọc Cường 
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