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UBND HUYỆN VĨNH TƯỜNG
HỘI ĐỒNG NVQS HUYỆN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 01 /NQ-HĐNVQS

Vĩnh Tường, ngày 15 tháng 10 năm 2021

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

NGHỊ QUYẾT
Tổ chức thực hiện nhiệm vụ tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ
và tham gia nghĩa vụ Công an nhân dân năm 2022
HỘI ĐỒNG NVQS HUYỆN VĨNH TƯỜNG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;
Căn cứ Điều 38 Luật Nghĩa vụ quân sự ngày 19/6/2015. Quy định về
nhiệm vụ của Hội đồng Nghĩa vụ quân sự cấp huyện, quận, thị xã, thành
phố trực thuộc tỉnh;
Xét yêu cầu thực hiện nhiệm vụ tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và
tham gia nghĩa vụ Công an nhân dân năm 2022, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự
huyện họp và thống nhất.
QUYẾT NGHỊ

Thông qua đánh giá kết quả công tác tuyển chọn và gọi công dân
nhập ngũ năm 2021; triển khai nhiệm vụ tuyển chọn, gọi công dân nhập
ngũ và tham gia nghĩa vụ Công an nhân dân năm 2022 như sau:
Phần thứ nhất
ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH CÔNG TÁC TUYỂN CHỌN, GỌI CÔNG DÂN
NHẬP NGŨ VÀ THAM GIA NGHĨA VỤ CÔNG AN NHÂN DÂN NĂM 2021
I. KẾT QUẢ

- Công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và tham gia nghĩa vụ
Công an nhân dân được chính quyền các cấp xác định là nhiệm vụ chính
trị quan trọng trong năm; là một trong những chỉ tiêu pháp lệnh phải tập
trung lãnh đạo, tổ chức thực hiện nghiêm túc ở tất cả các khâu, nhằm
tuyển chọn đủ số thanh niên nhập ngũ với chất lượng ngày càng cao, thực
hiện được phương châm công khai, công bằng, dân chủ đúng pháp luật.
- Hội đồng NVQS các cấp đã hoạt động tích cực có hiệu quả, giúp
cho UBND tổ chức thực hiện tốt công tác đăng ký, quản lý nguồn SSNN.
Cơ quan Quân sự đã làm tốt chức năng tham mưu là cơ quan Thường trực
của Hội đồng NVQS huyện, phối kết hợp với Trung tâm Y tế huyện tổ chức
khám sức khỏe; phối hợp với Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh, xét
nghiệm HIV, ma túy cho thanh niên nhập ngũ; lập hồ sơ cho thanh niên sẵn
sàng nhập ngũ đúng quy trình thủ tục, đầy đủ nội dung quy định.
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- Mặt trận Tổ quốc Việt nam; các ban, ngành, đoàn thể huyện và các
xã, thị trấn đã có những hoạt động tích cực tổ chức thăm hỏi tặng quà,
động viên tuyên truyền để thanh niên tự nguyện xung phong nhập ngũ.
- Công tác giao quân được chuẩn bị chu đáo, đúng hướng dẫn của cơ
quan nhà nước cấp trên. Thời gian giao quân nhanh, gọn, đảm bảo an toàn
tuyệt đối, giao đủ 407 tân binh (trong đó có 57 chỉ tiêu công an) với chất
lượng đảm bảo cho các đơn vị về nhận quân.
II. HẠN CHẾ

- Năm 2021, huyện Vĩnh Tường thực hiện nhiệm vụ khám tuyển vào
thời điểm cuối năm 2020 để chuẩn bị cho đầu năm 2021 công dân nhập
ngũ theo kế hoạch chung của toàn tỉnh. Đây là thời điểm tuyển quân gặp
rất nhiều khó khăn, vì nguồn sẵn sàng nhập ngũ của các xã, thị trấn đi làm
ăn xa nhiều, một số thanh niên ý thức chấp hành chưa tốt, làm cho công
tác quản lý nguồn và thực hiện các bước khám sức khỏe, lập hồ sơ thâm
nhập tuyển quân gặp không ít khó khăn.
- Một số xã, thị trấn chưa phát huy được vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của
cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương dẫn đến việc chỉ đạo, triển khai nắm
và quản lý nguồn chưa chắc do vậy huy động quân số khám sơ tuyển đạt tỉ
lệ thấp. Huy động quân số khám tuyển vòng huyện không đủ chỉ tiêu, dẫn đến
tình trạng thời gian khám vét kéo dài.
- Việc củng cố hồ sơ xử lý chống, trốn của một số xã, thị trấn chưa chặt
chẽ, thiếu kiên quyết.
- Một số thành viên Hội đồng NVQS huyện chưa thường xuyên bám
nắm, chỉ đạo cơ sở mình phụ trách.
Phần thứ hai
NHIỆM VỤ TUYỂN CHỌN, GỌI CÔNG DÂN NHẬP NGŨ VÀ THAM GIA
NGHĨA VỤ CÔNG AN NHÂN DÂN NĂM 2022
I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH

Năm 2022, huyện Vĩnh Tường tiếp tục thực hiện nhiệm vụ tuyển
chọn, gọi công dân nhập ngũ và tham gia nghĩa vụ Công an nhân dân vào
đầu năm cùng toàn tỉnh. Do đó công tác tuyển chọn thanh niên nhập ngũ
từ khâu khám sơ tuyển đến khi giao quân phải tiến hành từ tháng 10/2021,
kết thúc vào tháng 02/2022.
1. Thuận lợi
- Vĩnh Tường là huyện có truyền thống làm tốt trong công tác tuyển
quân, hằng năm đều hoàn thành 100% chỉ tiêu trên giao.
- Được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên, trực tiếp của
Huyện ủy, UBND huyện, Hội đồng NVQS huyện về công tác tuyển chọn,
gọi công dân nhập ngũ và tham gia nghĩa vụ Công an nhân dân.
- Đội ngũ cán bộ chủ chốt của các xã, thị trấn cơ bản được kiện toàn
và ổn định, phát huy tốt vai trò lãnh đạo, chỉ đạo trong công tác tổ chức
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thực hiện nhiệm vụ tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và tham gia nghĩa
vụ Công an nhân dân.
- Các cấp, các ngành luôn thực hiện tốt chính sách hậu phương quân
đội, tạo điều kiện để lực lượng vũ trang và nhân dân thực hiện nhiệm vụ.
2. Khó khăn
- Vĩnh Tường là huyện nông nghiệp, nông thôn, thanh niên trong độ
tuổi SSNN đi làm ăn xa nhiều gây ảnh hưởng trực tiếp đến công tác tuyển
chọn, gọi công dân nhập ngũ và tham gia nghĩa vụ Công an nhân dân.
- Nhận thức của một bộ phận gia đình và thanh niên về Luật nghĩa
vụ quân sự còn hạn chế do vậy dẫn đến tình trạng trốn, tránh và cố tình
không thực hiện Luật NVQS.
- Tình hình dịch bệnh COVID-19 vẫn diễn biến hết sức phức tạp, vì
vừa làm công tác tuyển quân, vừa phải bảo đảm thực hiện nghiêm công
tác phòng chống dịch.
II. NHIỆM VỤ TUYỂN CHỌN VÀ GỌI CÔNG DÂN NHẬP NGŨ NĂM 2022

1. Chỉ tiêu
Năm 2022 UBND tỉnh dự kiến giao cho huyện Vĩnh Tường 486 tân
binh (trong đó có 84 chỉ tiêu công an nghĩa vụ), chú trọng vào đối tượng
đã học xong Cao đẳng, Đại học.
2. Thời gian giao quân: Dự kiến từ ngày 16/02/2022 đến 18/02/2022.
3. Tiêu chuẩn tuyển chọn
a. Về chính trị: Thực hiện theo Thông tư liên tịch số 50/2016/TTLT-BQPBCA ngày 15/4/2016 của 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.
b. Về tuổi đời: Lấy từ đủ 18 đến 25 tuổi, thứ tự gọi từ tuổi thấp đến
tuổi cao (sinh ngày 15/02/2004) về trước, riêng đối tượng đã học xong
Cao đẳng, Đại học gọi hết 27 tuổi.
c. Về sức khỏe: Lấy sức khỏe loại 1, loại 2, loại 3 thể lực theo kết
luận của Hội đồng khám sức khỏe huyện. Kết luận sức khỏe theo Thông
tư số 16/TTLT-BYT-BQP ngày 30/6/2016 của Bộ Y tế- Bộ Quốc phòng.
d. Về văn hóa: Lấy văn hóa lớp 8/12 trở lên, chú trọng công dân có
trình độ Đại học, Cao đẳng.
(Công an nghĩa vụ khám sức khỏe theo thông tư 45/2019/TT- BCA
ngày 02/10/2019 về việc khám sức khỏe nghĩa vụ công an nhân dân. Lấy
sức khỏe loại 1, loại 2, văn hóa 12/12)
4. Chính sách
Không gọi các đối tượng thuộc diện miễn, tạm hoãn gọi nhập ngũ
trong thời bình theo Điều 41 Luật NVQS đã quy định.
5. Biện pháp thực hiện
- Tập trung cao nhất sự lãnh đạo chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền,
Hội đồng NVQS các cấp sử dụng các biện pháp, tổ chức thực hiện hoàn
thành thắng lợi nhiệm vụ tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và tham gia
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nghĩa vụ Công an nhân dân năm 2022 bảo đảm chỉ tiêu, tốt về chất lượng,
đúng luật, đúng thời gian quy định, an toàn tuyệt đối về mọi mặt.
- Cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể đẩy mạnh
công tác tuyên truyền vận động toàn dân th ực hiện Luật NVQS, tuyên
truyền về truyền thống của quê hương, của dân tộc trên các phương tiện
thông tin đại chúng, làm cho thanh niên hiểu, hăn g hái, tự nguyện thực
hiện NVQS lên đường nhập ngũ, xây dựng và bảo vệ tổ quốc.
- Nắm chắc tình hình tổ chức thực hiện nhiệm vụ tuyển chọn, gọi
công dân nhập ngũ và tham gia nghĩa vụ Công an nhân dân tại các xã,
thị trấn, kịp thời giải quyết các vấn đề phức tạp nảy sinh trong quá
trình tổ chức chỉ đạo thực hiện, đề ra những giải pháp phù hợp có kế
hoạch sát với thực tế nhiệm vụ tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ.
- Tăng cường công tác chỉ đạo kiểm tra đôn đốc trước, trong và sau
khi khám sức khỏe; lập duyệt hồ sơ, phát lệnh gọi nhập ngũ. Hiệp đồng
chặt chẽ giữa các ban, ngành, đoàn thể từ huyện đến các xã, thị trấn tổ
chức tuyên truyền sâu rộng Luật Nghĩa vụ quân sự tới mọi tầng lớp nhân
dân, đặc biệt là lớp thanh niên trong độ tuổi làm NVQS; thực hiện tốt
chính sách hậu phương quân đội. Thăm hỏi, tặng quà, tiễn đưa thanh niên
lên đường nhập ngũ chu đáo và chặt chẽ.
- Phát huy vai trò trách nhiệm và chức năng của các ban, ngành, đoàn
thể đôn đốc giám sát chỉ đạo các xã, thị trấn, tập trung chú trọng cơ sơ yếu.
- Tổ chức giao quân nhanh gọn, an toàn, tiết kiệm, thực hiện nghiêm
công tác phòng chống dịch trong buổi lễ giao quân bảo đảm trang trọng đúng
nghi thức quy định và có tính giáo dục, thuyết phục cao. Để ngày giao quân
thực sự là ngày “Hội Tòng Quân” của tuổi trẻ và nhân dân trong huyện.
- Kiên quyết xử lý nghiêm khắc các trường hợp cố tình trốn, tránh
thực hiện Luật NVQS theo quy định của pháp luật.
- Khen thưởng những tập thể, cá nhân hoàn thành tốt nhiệm vụ chỉ
tiêu được giao; xử lý nghiêm những tập thể, cá nhân không hoàn thành
chỉ tiêu hoặc tổ chức thực hiện các bước trong tuyển chọn, gọi công dân
nhập ngũ và tham gia nghĩa vụ Công an nhân dân không nghiêm.
III. NHIỆM VỤ CỦA CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ

1. Ban CHQS huyện là cơ quan thường trực phối hợp với Văn phòng
HĐND và UBND huyện chịu trách nhiệm trước UBND huyện, Hội đồng
NVQS huyện; tổ chức hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc và chỉ đạo các xã, thị
trấn thực hiện tốt nhiệm vụ tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và tham
gia nghĩa vụ Công an nhân dân năm 2022; hoàn thành chỉ tiêu trên giao,
bảo đảm số chất lượng, đúng thời gian và an toàn tuyệt đối; hiệp đồng với
các đơn vị nhận quân trên nguyên tắc đoàn kết, nhất trí cao để cùng nhau
hoàn thành nhiệm vụ; báo cáo tiến độ, những vấn đề nảy sinh trong thực
hiện nhiệm vụ tuyển quân với Huyện ủy, UBND huyện để chỉ đạo và
thống nhất giải quyết kịp thời.
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2. Công an huyện chỉ đạo Công an các xã, thị trấn quản lý hộ khẩu
và nhân sự, thẩm tra lý lịch của công dân nhập ngũ theo quy định trao đổi
với Ban CHQS huyện, Ban CHQS huyện kết luận báo cáo Hội đồng
NVQS, xây dựng phương án bảo vệ trật tự, an toàn khu vực giao quân
trước, trong và sau ngày tập trung bàn giao tân binh cho các đơn vị , chủ
động nguồn và chỉ tiêu tham gia nghĩa vụ Công an nhân dân. Phối hợp
chặt chẽ với Ban CHQ huyện chỉ đạo công an, quân sự các xã, thị trấn
đôn đốc quân số đi khám bảo đảm chỉ tiêu cho cả hai l ực lượng.
3. Phòng tài chính- Kế hoạch tham mưu đề xuất với UBND huyện
nguồn kinh phí cho nhiệm vụ tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 20 22.
4. Phòng Văn hóa- thông tin huyện phối hợp với Trung tâm Văn
hóa-TT-TT huyện xây dựng kế hoạch tổ chức tuyên truyền Luật NVQS
trên các hệ thống thông tin như: băng zôn, khẩu hiệu, Pa nô, áp pích;
trang trí khánh tiết lễ giao nhận quân.
5. Trung tâm Y tế, Phòng Giáo dục & Đào tạo huyện theo chức năng
nhiệm vụ chịu trách nhiệm trước Huyện ủy, UBND huyện và Hội đồng
NVQS huyện về chất lượng sức khỏe, văn hóa của công dân được gọi
nhập ngũ năm 2022.
6. Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc huyện, Hội Phụ nữ, Hội Cựu chiến binh,
Hội Nông dân tập trung chỉ đạo các chi hội ở cơ sở làm tốt công tác tuyên
truyền, vận động con em trong huyện hăng hái lên đường nhập ngũ bảo vệ
Tổ quốc, thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội.
7. Huyện Đoàn tập trung chỉ đạo Ban Chấp hành đoàn cơ sở làm tốt
công tác kết nạp đoàn viên mới cho thanh niên nhập ngũ năm 20 22. 100%
thanh niên nhập ngũ là đoàn viên, phấn đấu có 50% trở lên viết đơn tình
nguyện nhập ngũ.
8. Trung tâm VH-TT-TT huyện phối hợp với UBND các xã, thị trấn
chỉ đạo các Đài truyền thanh cơ sở tập trung phát thanh mỗi tuần từ 3-5
lần về Luật NVQS; Nghị định số 120/2013/NĐ- CP ngày 09/10/2013 quy
định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực Quốc phòng , cơ yếu;
Thông tư số 13/2013/TTLT- BQP- BGDĐT ngày 22/1/2013 sửa đổi, bổ
sung một số điều của Thông tư liên tịch số 175/2011/TTLT- BQP- BGDĐT ngày
13/ 9/2011 của Bộ Quốc phòng và Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn thực hiện
về việc tạm hoãn gọi nhập ngũ, miễn gọi nhập ngũ thời bình đối với
công dân nam trong độ tuổi gọi nhập ngũ v à một số nội dung khác có
liên quan đến công tác tuyển quân của huyện.
9. Các thành viên Hội đồng NVQS theo dõi, chỉ đạo, kiểm tra các
cơ sở mình được phân công. Thực hiện tốt nhiệm vụ tuyển chọn, gọi
công dân nhập ngũ và tham gia nghĩa vụ Công an nhân dân năm 2022
và các bước tiến hành từ khi khám sơ tuyển cho đến khi giao quân xong
(có kế hoạch phân công cụ thể).
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10. Các xã, thị trấn trực tiếp đôn đốc, kiểm tra các bước thực hiện
nhiệm vụ tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và tham gia nghĩa vụ
Công an nhân dân năm 2022 ở cơ sở mình, có kế hoạch quản lý chặt
chẽ, đề phòng những tình huống bất trắc có thể xảy ra. Kiên quyết xử
lý dứt điểm những thanh niên (hoặc gia đình) có hành vi chống, trốn
hoặc gây cản trở thực hiện Luật NVQS . UBND, Hội đồng NVQS các xã,
thị trấn trực tiếp đôn đốc, kiểm tra đưa công dân nhập ngũ lên vị trí tập
trung bảo đảm chặt chẽ đúng địa điểm, thời gian và an toàn tuyệt đối.
Chủ tịch UBND các xã, thị trấn chịu trách nhiện trước UBND huyện về
công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và tham gia nghĩa vụ Công
an nhân dân của đơn vị mình.
Công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và tham gia nghĩa vụ
Công an nhân dân năm 2022 là một trong những nhiệm vụ chính trị
trọng tâm của huyện Hội đồng NVQS huyện yêu cầu Hội đồng NVQS
các xã, thị trấn, cơ quan, đơn vị cần tập trung tr í tuệ, sức lực và phối
kết hợp chặt chẽ giữa các ban, ngành, đoàn thể , đơn vị nhận quân; Phấn
đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và
tham gia nghĩa vụ Công an nhân dân năm 2022.
Nghị quyết được thông qua Hội đồng NVQS ngày 12/10/2021./.
Nơi nhận:
- TT Huyện ủy;
- TT HĐND huyện;
- CT, các PCT UBND;
- MTTQVN huyện;
- Các thành viên HĐNVQS;
- UBND các xã, thị trấn;
- Lưu: VT, QSH; H60.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG NVQS HUYỆN

Ủy ban Nhân dân huyện Vĩnh Tường

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN

Lê Nguyễn Thành Trung

