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UBND HUYỆN VĨNH TƯỜNG
HỘI ĐỒNG NVQS HUYỆN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số:3888/UBND-HĐNVQS

Vĩnh Tường, ngày 29 tháng 11 năm 2021

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

V/v khám tuyển sức khỏe NVQS năm 2022

Kính gửi:
- Thường trực Huyện ủy;
- Các ông (bà) thành viên Hội đồng NVQS huyện;
- Ban CHQS huyện Vĩnh Tường;
- Công an huyện;
- Trung Tâm Y tế huyện;
- Tổ xử lý vi phạm Luật NVQS năm 2022;
- Chủ tịch Hội đồng NVQS các xã, thị trấn.
Thực hiện kế hoạch số 2340/KH-HĐNVQS ngày 15/10/2021 của Hội
đồng NVQS huyện về việc khám sức khỏe, lập hồ sơ tuyển chọn, gọi công
dân nhập ngũ 2022, từ ngày 15/11/2021 đến ngày 26/11/2021, Hội đồng
NVQS huyện chỉ đạo Hội đồng khám tuyển sức khỏe NVQS năm 2022 khám
tuyển cho các xã, thị trấn. Qua theo dõi và báo cáo của cơ quan Thường trực
(Ban CHQS huyện), Hội đồng NVQS huyện thấy rằng:
Công tác tổ chức khám tuyển bảo đảm chặt chẽ, an toàn, chất lượng
khám tuyển tương đối tốt; đại đa số các xã, thị trấn chấp hành nghiêm túc
theo kế hoạch giao. Tuy nhiên, vẫn còn một số xã, thị trấn quân số đến khám
còn thiếu nhiều so với chỉ tiêu gọi khám được giao. Đặc biệt có những xã,
thị trấn quân số đến khám đạt tỉ lệ rất thấp, thiếu rất nhiều chỉ tiêu hồ sơ, chỉ
tiêu tuyển quân theo kế hoạch như: Xã Nghĩa Hưng, Vĩnh Thịnh, Việt Xuân,
Phú Đa, Lý Nhân, Chấn Hưng, Tuân Chính, TT Vĩnh Tường, TT Tứ Trưng...
Chủ tịch Hội đồng NVQS huyện nghiêm túc phê bình và nhắc nhở các xã,
thị trấn có tên trên.
Để đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu tuyển quân năm 2022, Chủ tịch Hội
đồng NVQS huyện yêu cầu:
1. Các ông (bà) Huyện ủy viên phụ trách xã, thị trấn; thành viên Hội
đồng NVQS huyện phụ trách xã, thị trấn có tên trên dành thời gian xuống cơ
sở chỉ đạo, đôn đốc các xã, thị trấn tiếp tục huy động quân số đi khám vét
theo lịch khám vét của Hội đồng NVQS huyện; tuyệt đối không để xã, thị
trấn mình phụ trách thiếu chỉ tiêu tuyển quân năm 2022.
2. Ban CHQS huyện (cơ quan Thường trực Hội đồng NVQS huyện)
phối hợp chặt chẽ với Công an huyện tiếp tục chỉ đạo, đôn đốc Quân sự,
Công an các xã, thị trấn có tên trên đưa thanh niên đi khám bảo đảm đủ chỉ
tiêu theo kế hoạch (Những trường hợp cố tình chống, trốn phải thiết lập được
hồ sơ ban đầu để xử lý theo quy định).
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3. Công an huyện chỉ đạo Công an các xã, thị trấn phối hợp với Quân
sự các xã, thị trấn có tên trên đôn đốc, kiểm tra hộ tịch, hộ khẩu những công
dân chưa chấp hành lệnh gọi khám sức khỏe (Bằng mọi biện pháp gọi công
dân về khám theo quy định).
4. Trung tâm Y tế huyện tổ chức khám vét từ ngày 30/11/2021 đến
21/01/2022 vào các ngày thứ ba, thứ năm hàng tuần tại Trung tâm Y tế huyện
Vĩnh Tường (Những ngày còn lại trong tuần, nếu các xã, thị trấn huy động
được thanh niên đi khám, Trung tâm Y tế huyện tạo điều kiện bố trí người
khám, hình thức khám trả tiền dịnh vụ theo quy định).
5. Hội đồng NVQS các xã, thị trấn, đặc biệt các xã, thị trấn có tên trên
cần có các biệt pháp kiên quyết chỉ đạo, đôn đốc để những thanh niên vắng
mặt đi khám theo lịch khám vét bảo đảm đủ chỉ tiêu theo kế hoạch. Nếu để
thiếu chỉ tiêu tuyển quân năm 2022, người đứng đầu cấp ủy, chính quyền địa
phương đó chịu trách nhiệm trước TT Huyện ủy, UBND huyện.
6. Tổ xử lý vi phạm Luật NVQS trong công tác tuyển chọn, gọi công
dân nhập ngũ năm 2022, chỉ đạo, hướng dẫn Hội đồng NVQS các xã, thị trấn
kiên quyết lập biên bản xử lý những trường hợp chống, trốn; vắng mặt không
có lý do theo đúng trình tự hướng dẫn của Hội đồng NVQS huyện.
Yêu cầu các ông (bà) thành viên Hội đồng NVQS huyện, Ban CHQS
huyện, Công an huyện, Trung tâm Y tế huyện, tổ công tác, Chủ tịch Hội đồng
NVQS các xã, thị trấn nghiêm túc thực hiện./.
Nơi nhận:

CHỦ TỊCH HĐNVQS HUYỆN

- TT Huyện ủy (B/c);
- Thành viên HĐNVQS huyện;
- BCHQS, Y yế, CA huyện;
- UBND các xã, TT;
- Lưu VT, QL; H50.
Ủy ban Nhân dân huyện Vĩnh Tường

CHỦ TỊCH UBND HUYỆN

Lê Nguyễn Thành Trung

