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THÔNG BÁO 

Kết luận của đ/c Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng NVQS huyện tại  

Hội nghị trực tuyến về nhiệm vụ tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2022 

 

Sáng ngày 19/01/2022, Hội đồng NVQS huyện tổ chức Hội nghị trực tuyến 

về nhiệm vụ tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2022. 

Đ/c Vũ Tuấn Dương - Phó Chủ tịch TT UBND huyện, Phó Chủ tịch Thường 

trực Hội đồng NVQS huyện chủ trì Hội nghị. 

Dự Hội nghị tại điểm cầu UBND huyện có đồng chí Phạm Minh Tuấn - Phó 

Bí thư Thường trực Huyện uỷ; Thường trực Hội đồng NVQS huyện; các đồng chí 

Uỷ viên BCH Đảng bộ huyện phụ trách xã; Lãnh đạo các cơ quan: Văn phòng 

HĐND&UBND, Phòng Y tế, Trung tâm Y tế huyện; Phóng viên Trung tâm 

VHTT&TT huyện. Tại điểm cầu các xã có đ/c Bí thư Đảng ủy, thành viên Hội 

đồng NVQS các xã Xuân Thành, Xuân Châu, Xuân Tiến, Xuân Hồng, Xuân 

Trung, Xuân Vinh, Xuân Thượng, Xuân Phong, Xuân Bắc. 

Sau khi nghe đồng chí Chỉ huy trưởng Ban CHQS huyện thay mặt cho Hội 

đồng NVQS huyện báo cáo tóm tắt tình hình, kết quả công tác tuyển chọn, gọi 

công dân nhập ngũ đến ngày 18/01/2022; ý kiến phát biểu của các đại biểu tham 

dự Hội nghị, đồng chí Vũ Tuấn Dương - Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện, 

Phó Chủ tịch TT Hội đồng NVQS huyện kết luận như sau: 

Năm 2022, triển khai nhiệm vụ tuyển quân trong điều kiện hết sức khó khăn 

do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19. Song các cấp, các ngành đã nỗ lực, cố gắng 

tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện. Một số xã đã quyết liệt, chủ động 

tích cực hơn sau Hội nghị ngày 03/01/2022 và đến nay đang thực hiện những bước 

cuối của quy trình tuyển quân. Các địa phương đã tổ chức thâm nhập, xét duyệt tiêu 

chuẩn nhập ngũ, hoàn thiện hồ sơ, quản lý chắc quân số và chuẩn bị các điều kiện 

phát Lệnh gọi nhập ngũ. Hội đồng NVQS huyện ghi nhận, biểu dương các đơn vị: 

Thị trấn Xuân Trường, Xuân Kiên, Thọ Nghiệp, Xuân Thủy, Xuân Hòa, Xuân Phú, 

Xuân Ngọc là những địa phương có tỷ lệ đạt sức khỏe cao và khả năng hoàn thành 

tốt chỉ tiêu giao quân. Bên cạnh đó, còn 09 xã khó khăn, báo động về khả năng hoàn 

thành chỉ tiêu pháp lệnh Nhà nước trong tuyển quân, cụ thể: xã Xuân Thành, Xuân 

Châu, Xuân Tiến, Xuân Hồng, Xuân Trung, Xuân Vinh, Xuân Thượng, Xuân 

Phong, Xuân Bắc. Nguyên nhân, trước hết là do công tác lãnh đạo, chỉ đạo chưa 

ngang tầm yêu cầu nhiệm vụ; sự vào cuộc của hệ thống chính trị địa phương, vai 

trò của đội ngũ cán bộ cơ sở cấp thôn, xóm chưa quyết liệt, đồng bộ. Chưa kịp thời 

tổ chức rút kinh nghiệm để khắc phục kịp thời những khó khăn và tìm ra các giải 
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pháp, biện pháp hữu hiệu để tìm, gọi thanh niên. Công tác chính trị tư tưởng cho 

gia đình và thanh niên đủ điều kiện nhập ngũ chưa tốt, nhiều thanh niên tư tưởng 

còn dao động. Mặt khác, một số xã đã phát lệnh gọi khám sức khỏe, song do thanh 

niên đi làm ăn xa nên chưa về địa phương (Xuân Hồng, Xuân Tiến, Xuân Vinh, 

Xuân Phong); có xã do số lượng, chất lượng nguồn gọi khám sức khỏe thấp, đến 

thời điểm hiện nay đã gần hết nguồn như Xuân Thành, Xuân Châu.  

Theo Kế hoạch, từ ngày 24/01/2022 đến ngày 30/01/2022 (tức ngày 22 đến 

ngày 28 tháng 12 năm Tân Sửu) sẽ phát lệnh gọi nhập ngũ; tình hình dịch bệnh 

Covid-19 vẫn đang diễn biến phức tạp; các nhiệm vụ chính trị trước, trong và sau 

Tết Nguyên đán nhiều, yêu cầu đòi hỏi phải khẩn trương, an toàn, hiệu quả… đã tác 

động, ảnh hưởng đến kết quả tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ năm 2022. Do vậy, 

phương châm chỉ đạo của Hội đồng NVQS huyện là: “Các địa phương phải chủ 

động, nỗ lực tổ chức thực hiện đồng thời nhiệm vụ tuyển quân và các nhiệm vụ 

chính trị khác; đảm bảo tất cả các địa phương trong huyện đều hoàn thành chỉ tiêu 

giao quân năm 2022”. 

Từ tình hình trên, Hội đồng NVQS huyện yêu cầu các cơ quan, đơn vị có 

liên quan, UBND, Hội đồng NVQS các xã, thị trấn thực hiện tốt các nhiệm vụ, giải 

pháp sau: 

1. Đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền bằng nhiều hình thức thiết thực, 

phù hợp, hiệu quả; tăng thời lượng, phát tin chuyên đề 03 lần/ngày trên hệ thống 

đài truyền thanh địa phương về tình hình tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ. 

2. Thành lập các tổ công tác xuống từng địa bàn thôn (xóm) với phương 

châm “đi từng ngõ, gõ từng nhà, nắm chắc từng thanh niên”. Các tổ công tác tranh 

thủ đến từng nhà gặp gỡ, động viên thanh niên vào những thời điểm gia đình và 

thanh niên có mặt ở nhà, đồng thời tiếp tục đôn đốc, tìm gọi thanh niên về khám 

sức khỏe. 

Yêu cầu mỗi thôn (xóm) có ít nhất 02 tổ công tác, thành phần gồm lãnh đạo, 

hội đoàn thể địa phương, Bí thư (Phó Bí thư Chi bộ), Trưởng thôn (xóm), Trưởng 

ban công tác Mặt trận, Trưởng (Phó) các đoàn thể thôn (xóm), Công an viên. Đối 

với xóm (thôn) có đồng bào theo đạo Công giáo mời thêm thành phần là Chức sắc, 

Chức việc tôn giáo.  

3. Hội đồng khám sức khoẻ NVQS huyện tiếp tục thường trực tại Trung tâm 

Y tế huyện, tổ chức khám ngay khi các xã có thanh niên đến khám và trong bất cứ 

thời điểm nào có người khám. 

 Trung tâm Y tế huyện, Ban CHQS huyện phối hợp trong việc rà soát, tổ 

chức tiêm phòng vắc xin Covid-19 cho thanh niên; làm xét nghiệm PCR trước 

ngày giao quân và xét nghiệm HIV… theo quy định. 

4. Các địa phương chủ động thực hiện các biện pháp, giải pháp để quản lý 

nguồn thanh niên đã đủ điều kiện nhập ngũ để chuẩn bị phát lệnh. Tổ chức tốt các 
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hoạt động như: Diễn đàn thanh niên, gặp mặt thăm hỏi động viên nhân dịp Tết 

nguyên đán và trước ngày giao nhận quân, kết hợp tặng sổ tiết kiệm tình nghĩa, hỗ 

trợ kinh phí (nếu có). 

- Phân công các tổ chức chính trị - xã hội, các đồng chí ủy viên BCH Đảng 

bộ, thành viên Hội đồng NVQS xã, cán bộ thôn (xóm) trực tiếp quản lý từng thanh 

niên, gắn trách nhiệm cá nhân của từng cấp ủy viên, lãnh đạo hội đoàn thể trong 

việc quản lý nguồn với kết quả đánh giá, xếp loại cuối năm.  

- Các địa phương phải chủ động lường đón tình hình, tính toán về số dự 

phòng, yêu cầu phải dự phòng số cao hơn so với các năm trước để ứng phó kịp thời 

các tình huống phát sinh, tuyệt đối không để bị động, bất ngờ. 

5. Công an huyện phối hợp với Ban CHQS huyện hướng dẫn các địa phương 

kịp thời phát hiện, lập hồ sơ xử lý nghiêm và kịp thời các trường hợp có hành vi 

trốn tránh NVQS. 

6. Ban CHQS huyện kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn các địa phương thực hiện 

đầy đủ các bước, các yêu cầu, quy định trong tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ 

năm 2022: Phát lệnh gọi nhập ngũ, cấp phát quân trang, giao lưu, gặp mặt, tặng 

quà cho thanh niên trước khi nhập ngũ. Tham mưu xây dựng kế hoạch và các điều 

kiện tổ chức Lễ giao nhận quân năm 2022 bảo đảm trang trọng, đúng nghi lễ và 

các quy định trong công tác phòng, chống dịch Covid-19. 

7. Đề nghị các đồng chí Thường vụ Huyện ủy phụ trách cụm, Huyện ủy 

viên, thành viên Hội đồng NVQS huyện phụ trách xã dành thời gian quan tâm chỉ 

đạo công tác tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ của các địa phương. 

Trên đây là ý kiến kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng 

NVQS huyện tại Hội nghị ngày 19/01/2022. Yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn 

vị liên quan, Chủ tịch UBND các xã liên quan thực hiện nghiêm nội dung Thông 

báo này./. 
 

Nơi nhận: 
- TT HU, HĐND, UBND huyện; 

- Các đ/c Thường vụ Huyện ủy phụ trách Cụm; 
- Huyện ủy viên phụ trách các xã, thị trấn; 
- Các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể huyện; 
- UBND, Hội đồng NVQS các xã, thị trấn; 
- Cổng TTĐT huyện; 
- Lưu: VT. 

TL. CHỦ TỊCH 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

Đỗ Văn Minh 
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