
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN KON RẪY 

Số:        /KH-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Kon Rẫy, ngày       tháng 03 năm 2023 

KẾ HOẠCH 

Tổ chức thực hiện công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2024 

Căn cứ Luật Nghĩa vụ quân sự năm 2015; 

Căn cứ Thông tư số 50/TTLT-BQP-BCA, ngày 15/04/2016 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 (M); 

Căn  cứ Thông tư số 148/TT-BQP ngày 04/10/2018 của Bộ Quốc phòng 

quy định tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ. 

 UBND huyện xây dựng kế hoạch thực hiện công tác tuyển chọn, gọi công 

dân nhập ngũ năm 2024, cụ thể như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

 1. Mục đích 

 - Nhằm theo dõi, chỉ đạo thực hiện tốt công tác tuyển chọn, gọi công dân 

nhập ngũ năm 2024 của huyện Kon Rẫy, đạt 100% chỉ tiêu trên giao.  

 - Tuyển chọn những công dân có đủ tiêu chuẩn về sức khỏe, văn hóa, 

chính trị, đạo đức tốt nhập ngũ vào Quân đội nhân dân Việt Nam. 

 - Thống nhất các mốc thời gian, địa điểm trong quá trình tổ chức thực 

hiện. 

2. Yêu cầu 

 - Phối hợp chặt chẽ giữa các ban, ngành, mặt trận, đoàn thể, Hội đồng 

NVQS các cấp từ huyện đến cơ sở trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện 

đảm bảo đúng Luật NVQS năm 2015. 

 - Phát huy vai trò, trách nhiệm của Hội đồng NVQS các cấp, ban, ngành 

làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục Luật NVQS đến Nhân dân trên địa bàn 

huyện; nhằm nâng cao trách nhiệm, nghĩa vụ, quyền lợi của công dân trong độ 

tuổi thực hiện NVQS. 

 - Thực hiện tốt công tác thâm nhập “2 gặp, 4 biết” đúng quy trình tuyển 

quân “tròn khâu” tuyển chọn người nào chắc người đó đảm bảo đúng luật công 

bằng dân chủ, công khai, từ khâu đăng ký, quản lý nguồn, đến khám tuyển và 

gọi công dân nhập ngũ không để xảy ra tình trạng đơn thư kiến nghị, khiếu nại, 

tố cáo trong tuyển quân. 

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN 

1. Công tác đăng ký, quản lý độ tuổi thực hiện NVQS 



 

 

2 

  

- Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn đăng ký, quản lý báo cáo danh sách độ 

tuổi 17 (sinh năm 2006, theo Điều 4  Đăng ký nghĩa vụ quân sự lần đầu, Nghị 

định số 13/2016/NĐ-CP ngày 19/02/2016 của Chính phủ quy định trình tự, thủ 

tục đăng ký và chế độ chính sách của công dân trong thời gian đăng ký, khám, 

kiểm tra sức khỏe NVQS). Thời gian báo cáo về Hội đồng nghĩa vụ quân sự 

huyện (qua Ban CHQS huyện) trước ngày 20/3/2023. 

- Đăng ký, quản lý báo cáo độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ (SSNN) gồm: 

+ Danh sách công dân từ đủ 18 tuổi đến hết 25 tuổi (sinh năm 1998 đến 

năm 2005).  

+ Danh sách công dân đang học tại các trường Đại học, Cao đẳng trên 

toàn quốc thì đăng ký, quản lý đến hết 27 tuổi (sinh năm từ 1996 đến năm 1997, 

theo Điều 4 Tiêu chuẩn tuyển quân, Thông tư số 148/TT-BQP ngày 04/10/2018 

của Bộ Quốc phòng, quy định tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ).  

- Thời gian báo cáo về Hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện (qua Ban CHQS 

huyện) trước ngày 20/03/2023. 

2. Công tác xét duyệt thực lực, phân loại danh sách 

- Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn rà soát, phúc tra, xét duyệt nguồn từ xã, 

thị trấn đến cấp thôn, phân loại cụ thể từng đối tượng, niêm yết công khai các 

loại danh sách gồm: 

+ Danh sách công dân có trình độ Cao đẳng, Đại học; 

+ Danh sách công dân thuộc diện miễn, tạm hoãn gọi nhập ngũ thời bình 

theo Điều 41 Luật NVQS (Luật số 78/2015/QH13 ngày 19/6/2015); 

+ Danh sách công dân vi phạm đạo đức, chính trị (tiền án, tiền sử, nghiện 

ma túy, nhiễm HIV, làm mất trật tự an ninh). 

+ Danh sách công dân trong độ tuổi SSNN có trình độ văn hóa thấp. 

+ Danh sách công dân trong độ tuổi SSNN vắng mặt tại địa phương. 

+ Danh sách công dân đủ điều kiện gọi khám sơ tuyển sức khỏe NVQS 

(Kèm theo biên bản họp Hội đồng NVQS xét duyệt thực lực tuyển quân năm 

2024). 

+ Báo cáo trước ngày 30/3/2023. 

3. Công tác khám sơ tuyển sức khỏe 

- Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn ra quyết định thành lập Tổ khám sơ 

tuyển và phát lệnh gọi khám sơ tuyển sức khỏe thực hiện theo Điểm a, b Khoản 

2 Điều 5 Thông tư Liên tịch số 16/2016/TTLT-BYT-BQP ngày 30/06/2016 của 

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

sự. 

- Trạm Y tế các xã, thị trấn thực hiện khám sơ tuyển sức khỏe cho công 

dân dưới sự chỉ đạo về chuyên môn nghiệp vụ của Trung tâm Y tế huyện. 
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- Hội Đồng NVQS các xã, thị trấn tổ chức họp xét duyệt thực lực tuyển 

quân đúng từng đối tượng, đúng luật NVQS năm 2015 gồm: 

+ Biên bản họp Hội đồng NVQS xét thực lực tuyển quân và kết quả khám 

sơ tuyển sức khỏe. 

+ Danh sách công dân không đủ điều kiện về sức khỏe (loại trực tiếp 

những công dân thấp bé, nhẹ cân và những công dân mắc các bệnh thuộc danh 

mục miễn làm nghĩa vụ quân sự). 

 + Danh sách công dân đủ điều kiện sức khỏe khám tại huyện (kèm theo 

phiếu khám). 

+ Danh sách các công dân đủ điều kiện gọi khám sơ tuyển sức khỏe 

NVQS nhưng Hội đồng NVQS các xã, thị trấn xét tạm hoãn, miễn làm NVQS 

theo Điều 41 Luật NVQS năm 2015 (Công dân là lao động duy nhất phải trực 

tiếp nuôi dưỡng thân nhân không còn khả năng lao động hoặc chưa đến tuổi lao 

động; trong gia đinh bị thiệt hại nặng về người và tài sản do tại nạn, thiên tai, 

dịch bệnh nguy hiểm gây ra được Ủy ban nhân dân xã xác nhận; Có anh hoặc 

chi em ruột đang phục vụ tại ngũ, hạ sĩ quan, chiến sĩ thực hiện nghĩa vụ tham 

gia Công an nhân dân). 

- Thời gian báo cáo trước ngày 30/7/2023. 

4. Tổ chức khám tuyển sức khoẻ NVQS  

- Trung tâm Y tế huyện phối hợp với Phòng Y tế và Ban CHQS huyện 

xây dựng kế hoạch khám sức khoẻ trình Ủy ban nhân dân huyện phê duyệt và tổ 

chức khám sức khỏe cho công dân thực hiện NVQS năm 2024 đúng luật. 

- Thời gian tổ chức khám sức khỏe bắt đầu từ ngày 01/11/2023 đến ngày 

10/11/2023 (có kế hoạch cụ thể sau). 

- Địa điểm: Tại Trạm Y tế 06 xã, 01 thị trấn. 

- Cơ quan thường trực Ban CHQS huyện báo cáo kết quả công tác khám 

tuyển và thông báo công dân trúng tuyển NVQS đến các xã, thị trấn đúng quy 

định. 

5. Thủ tục hồ sơ gồm 

- Lý lịch nghĩa vụ quân sự.  

- Phiếu thâm nhập.  

- Phiếu sức khỏe NVQS. 

- Phô tô các loại giấy tờ sau: 

+ Sổ Hộ khẩu (thẻ định danh cá nhân, gia đình) và thẻ CCCD của công 

dân và cha, mẹ đẻ hợp pháp. 

+ Thẻ BHYT của cha, mẹ công dân trúng tuyển NVQS.  



 

 

4 

  

+ Sổ học bạ, Bằng tốt nghiệp trung học cơ sở, trung học phổ thông, cao 

đẳng, đại học và các văn bằng chứng chỉ đào tạo trung cấp nghề, cao đẳng nghề 

(nếu có). 

- Thời gian nộp hồ sơ: 

+ Thị trấn Đăk Rve ngày 18/12/2023 (thứ 2) 

+ Xã Tân Lập ngày 19/12/2023 (thứ 3) 

+ Xã Đăk Ruồng ngày 20/12/2023 (thứ 4) 

+ Xã Đăk Tờ Re ngày 21/12/2023 (thứ 5) 

+ Xã Đăk Tơ Lung ngày 25/12/2023 (thứ 2) 

+ Xã Đăk Kôi ngày 26/12/2023 (thứ 3) 

+ Xã Đăk Pne ngày 27/12/2023 (thứ 4) 

6. Công tác thâm nhập hồ sơ 

- Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn chỉ đạo Ban CHQS các xã, thị trấn tổ 

chức thâm nhập làm tốt công tác “2 gặp, 4 biết”. Trong đó: 

+ “2 gặp”: Gặp gia đình, gặp thanh niên nhập ngũ. 

+ “4 biết”: Biết hoàn cảnh gia đình; biết trình độ học vấn; biết tình trạng 

sức khỏe; biết chính trị đạo đức. 

- Tổ chức tốt công tác xác minh về lai lịch chính trị gia đình, tiêu chuẩn 

chính trị của công dân trúng tuyển nghĩa vụ quân sự đúng theo Thông tư Liên 

tịch số 50/TTLT-BQP-BCA ngày 15/4/2016 của Bộ Quốc Phòng - Bộ Công an 

về quy định tiêu chuẩn chính trị tuyển chọn công dân vào phục vụ trong Quân 

đội nhân dân Việt Nam.  

- Xử lý nghiêm số công dân vi phạm luật NVQS như chống, trốn khám 

tuyển và trốn nhập ngũ tại Nghị định số 37/2022/NĐ-CP ngày 06/6/2022 của 

Chính phủ về quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực Quốc phòng, cơ yếu. 

7. Công tác xét duyệt điều kiện, tiêu chuẩn nhập ngũ 

- Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn kiện toàn Hội đồng NVQS cấp xã, thị 

trấn đúng, đủ thành phần, tổ chức họp xét duyệt công dân đủ điều kiện nhập ngũ 

và xét đề nghị tạm hoãn số công dân không đủ điều kiện về sức khỏe theo Kết 

luận của Hội đồng khám sức khỏe NVQS huyện (có biên bản) và danh sách đủ 

điều kiện, không đủ điều kiện nhập ngũ. 

- Cơ quan thường trực Ban CHQS huyện tham mưu cho Hội đồng NVQS 

huyện họp Hội đồng NVQS xét duyệt công dân đủ điều kiện nhập ngũ đúng 

Luật NVQS năm 2015 và xây dựng kế hoạch tổ chức Hội nghị hiệp đồng giao 

nhận quân với các đơn vị nhận quân huấn luyện chiến sĩ mới hằng năm đúng 

quy định. 

8. Chốt quân số, phát lệnh gọi nhập ngũ    
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- Cơ quan thường trực Ban CHQS huyện phối hợp với đơn vị nhận quân 

tổ chức chốt quân số, chốt danh sách gọi công dân nhập ngũ đảm bảo theo chỉ 

tiêu giao. Báo cáo thủ tục hồ sơ tuyển quân về Bộ CHQS tỉnh đúng quy định. 

 - Hoàn chỉnh hồ sơ tuyển quân và phát lệnh gọi nhập ngũ cho Ban CHQS 

các xã, thị trấn; niêm yết danh sách gọi công dân đủ điều kiện nhập ngũ tại trụ 

sở Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn đúng luật.  

 - Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn vận chuyển quân lên huyện trước 01 

ngày nhập ngũ để làm mọi công tác chuẩn cho buổi lễ giao, nhận quân. 

9. Tổ chức thực hành Lễ giao, nhận quân 

- Thời gian tổ chức làm lễ giao nhận quân: sau Tết Nguyên Đán (có kế 

hoạch cụ thể sau). 

- Cơ quan thường trực Ban CHQS huyện hiệp đồng xe vận chuyển quân 

và bàn giao quân cho đơn vị nhận quân huấn luyện chiến sĩ mới bảo đảm an 

toàn.  

- Đơn vị nhận quân tổ chức phúc tra sức khỏe chiến sỹ mới đúng quy 

định. 

 III. ĐỊA ĐIỂM 

 1. Địa điểm khám sơ tuyển và khám tuyển sức khoẻ: Tại Trạm y tế các 

xã, Phòng khám Đa khoa KV thị trấn Đăk Rve. 

 2. Địa điểm xét duyệt thực lực tuyển quân cấp xã: Tại trụ sở Ủy ban 

nhân dân các, xã, thị trấn. 

 3. Địa điểm xét duyệt thực lực tuyển quân cấp huyện: Tại Trụ sở Ban 

CHQS huyện. 

 4. Địa điểm tổ chức lễ giao, nhận quân: Tại Quảng trường trung tâm 

hành chính huyện (thôn 1 xã Tân Lập). 

 5. Địa điểm bàn giao quân: Tại đơn vị nhận quân huấn luyện chiến sĩ 

mới. 

IV. THÀNH PHẦN XÉT DUYỆT  

1. Hội đồng nghĩa vụ quân sự các xã, thị trấn: Tổ chức kiện toàn hội 

đồng đúng, đủ thành phần gồm: 

- Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã - Chủ tịch Hội đồng NVQS; 

- Chỉ huy trưởng Ban CHQS xã – Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng 

NVQS xã; 

- Trưởng Công an xã – Phó chủ tịch Hội đồng NVQS xã; 

- Các ủy viên Hội đồng NVQS xã gồm: Chủ tịch UBMTTQVN, Bí thư 

Đoàn TNCSHCM, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh, 

Trạm trưởng Y tế xã, Công chức Tư pháp - Hộ tịch, Công chức Tài chính - Kế 

toán, Công chức LĐ-TB&XH, Công chức Văn hoá - Xã hội, Tuyên giáo, Hội 
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Nông dân, Công đoàn, Hiệu trưởng Trường Trung học cơ sở, Bí thư chi bộ khu 

dân cư. 

2. Hội đồng NVQS huyện: Kiện toàn đúng, đủ thành phần gồm: 

- Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện - Chủ tịch Hội đồng NVQS huyện; 

- Chỉ huy trưởng Ban CHQS huyện - Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng 

NVQS huyện ; 

- Trưởng Công an huyện - Phó Chủ tịch Hội đồng NVQS huyện; 

- Các ủy viên Hội đồng NVQS huyện gồm: Trưởng Phòng Nội vụ; 

Trưởng Phòng Tư pháp huyện; Trưởng Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện; 

Trưởng Phòng LĐ-TB&XH huyện; Trưởng Phòng Y tế huyện; Giám đốc Trung 

tâm Y tế huyện; Trưởng Phòng Giáo dục - Đào tạo huyện; Trưởng Phòng Văn 

hóa - Thông tin huyện; Chủ tịch UBMTTQVN huyện; Chủ tịch Liên đoàn Lao 

động huyện; Chủ tịch Hội Cựu chiến binh huyện; Chủ tịch Hội Nông dân huyện; 

Chủ tịch Hội LHPN huyện; Bí thư Huyện đoàn; Chính trị viên/Ban CHQS 

huyện; Phó CHT-Tham mưu trưởng/Ban CHQS huyện.  

 V. CÔNG TÁC BẢO ĐẢM 

 1. Ban CHQS huyện  

- Bảo đảm Luật NVQS năm 2015, các Thông tư, Nghị định có liên quan 

và danh sách công dân trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự. 

- Chi trả chế độ thực hiện theo Nghị định 13/2016/NĐ-CP ngày 

19/02/2016 của Chính phủ quy định trình tự, thủ tục đăng ký và chế độ chính 

sách của công dân thực hiện NVQS.  

 2. Công an huyện 

Chịu trách nhiệm về chất lượng chính trị đạo đức của công dân nhập ngũ 

theo Thông tư Liên tịch số 50/TTLT-BQP-BCA ngày 15/4/2016 của Bộ Quốc 

phòng - Bộ Công an. 

3. Phòng Y tế huyện: Bảo đảm Quyết định thành lập Hội đồng khám sức 

khoẻ NVQS huyện, lập dự trù kinh phí đảm bảo trang thiết bị y tế đồng bộ, 

phiếu khám, phiếu siêu âm, phiếu điện tim, bảo đảm cho công tác khám tuyển 

NVQS đúng theo kế hoạch.  

4. Trung tâm Y tế huyện: Bảo đảm kế hoạch gọi công dân khám sức 

khỏe và đội ngũ y, bác sỹ phục vụ khám sức khỏe NVQS theo Thông tư Liên 

tịch số 16/2016/TTLT-BYT-BQP.  

 3. Hội đồng NVQS các xã, thị trấn: Bảo đảm đôn đốc công dân đến 

khám đủ số lượng, đúng thời gian và địa điểm theo kế hoạch.   

4. Phương tiện đi lại  

- Trong thời gian khám sức khoẻ các đơn vị tự bảo đảm. 
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- Ngày giao quân các xã, thị trấn hiệp đồng xe vận chuyển quân lên Ban 

CHQS huyện theo kế hoạch (không sử sụng xe tải, xe kém chất lượng). 

VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN   

1. Nhiệm vụ của Hội đồng NVQS huyện 

- Giúp Ủy ban nhân dân huyện thực hiện nhiệm vụ tuyển chọn công dân 

nhập ngũ vào Quân đội hàng năm; chỉ đạo Ủy ban nhân dân, Hội đồng NVQS 

các xã, thị trấn tổ chức thực hiện công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ 

đúng quy trình. 

- Báo cáo Ủy ban nhân dân huyện quyết định công dân được gọi nhập 

ngũ, tạm hoãn gọi nhập ngũ và miễn gọi nhập ngũ, miễn thực hiện nghĩa vụ 

quân sự và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân. 

- Giúp Ủy ban nhân dân huyện tổ chức bàn giao công dân được gọi nhập 

ngũ, thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân cho các đơn vị quân đội, và 

Công an nhân dân;  

- Giúp Ủy ban nhân dân huyện kiểm tra, hướng dẫn cơ quan, tổ chức liên 

quan trong việc thực hiện chính sách hậu phương quân đội và quản lý công dân 

trong diện thực hiện nghĩa vụ quân sự ở địa phương. 

- Giúp Ủy ban nhân dân cấp huyện xem xét, giải quyết khiếu nại, tố cáo 

trong việc thực hiện pháp luật về nghĩa vụ quân sự.  

- Xây dựng kế hoạch đón tiếp quân nhân hoàn thành nghĩa vụ trở về địa 

phương. 

2. Nhiệm vụ các ban, ngành, mặt trận, đoàn thể huyện 

2.1. Ban CHQS huyện 

- Phối hợp với Phòng Y tế và Trung tâm Y tế huyện tham mưu Ủy ban 

nhân huyện phê duyệt kế hoạch gọi công dân khám sức khỏe NVQS và tổ chức 

triển khai thực hiện đúng theo quy định tại Khoản 6, Điều 6 Thông tư số 

16/2016/TTLT-BYT-BQP, theo dõi số lượng, chất lượng sức khỏe của công dân 

các xã, thị trấn đến khám. 

- Phát lệnh gọi các công dân đi khám sức khỏe theo kế hoạch của Hội 

đồng NVQS huyện. 

- Quản lý phiếu sức khỏe NVQS do Hội đồng khám sức khỏe NVQS 

huyện bàn giao. Thời gian lưu trữ cho đến khi công dân hết hạn phục vụ ở ngạch 

dự bị theo quy định của Luật NVQS. 

- Tham mưu cho Ủy ban nhân dân huyện họp xét duyệt công dân đủ điều 

kiện nhập ngũ đúng luật. 

- Chủ trì, phối hợp với Phòng Y tế huyện tổ chức bàn giao hồ sơ sức khỏe 

của công dân nhập ngũ cho các đơn vị nhận quân huấn luyện chiến sĩ mới theo 

kế hoạch. 
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- Chủ trì, phối hợp với Trung tâm Y tế huyện và các đơn vị cơ quan chức 

năng liên quan của huyện giải quyết các khiếu nại liên quan đến khám sức khỏe 

thực hiện NVQS. 

- Phát lệnh gọi công dân đủ điều kiện nhập ngũ cho Ban CHQS các xã, thị 

trấn đúng luật. 

- Cấp quân tư trang, bảo đảm ăn uống, ngủ nghỉ cho công dân trong thời 

gian tập trung tại Ban CHQS huyện chuẩn bị cho lễ giao nhận quân hằng năm. 

- Phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương và các ban, 

ngành, đoàn thể huyện điều hành công tác tổ chức Lễ giao, nhận quân năm 2024 

trang nghiêm, tiết kiệm đúng nghi lễ;  

- Phối hợp với Công an huyện làm tốt công tác thâm nhập lý lịch chính trị 

gia đình, đạo đức của công dân đủ điều kiện gọi nhập ngũ theo Thông tư Liên 

tịch số 50/TTLT/BQP-BCA ngày 15/4/2016 của Bộ Quốc Phòng-Bộ Công an. 

- Tổng hợp báo cáo tình hình giao, nhận quân huấn luyện chiến sỹ mới 

đúng quy định. 

2.2. Công an huyện 

- Tham gia xét duyệt thực lực, cung cấp và chịu trách nhiệm về chính trị, 

đạo đức của công dân trước khi nhập ngũ vào quân đội; Theo Thông tư Liên tịch 

số 50/2016/TTLT-BCA-BQP ngày 15/4/2016 của Bộ Công an - Bộ Quốc Phòng 

quy định tiêu chuẩn chính trị tuyển chọn công dân vào phục vụ trong Quân đội 

nhân dân Việt Nam. 

- Chủ trì, phối hợp với Ban CHQS huyện tổ chức lực lượng bảo vệ an 

toàn tại điểm khám sức khỏe NVQS và nơi làm lễ giao, nhận quân tại quảng 

trường trung tâm hành chính huyện, quản lý chặt chẽ số công dân trúng tuyển 

chuẩn bị nhập ngũ. 

- Chỉ đạo Công an xã phối hợp với Ban CHQS các xã, thị trấn xử lý dứt 

điểm số công dân vi phạm Luật NVQS (như chống, trốn không thực hiện NVQS) 

theo Nghị định số 37/2022/NĐ-CP ngày 06/6/2022 của Chính phủ về quy định 

xử phạt hành chính trong lĩnh vực Quốc phòng, cơ yếu. 

- Tuyệt đối không để công dân không đủ tiêu chuẩn chính trị, đạo đức 

nhập ngũ vào Quân đội và Công an nhân dân. 

- Tham gia họp Hội đồng NVQS huyện rút kinh nghiệm công tác tuyển 

chọn, gọi công dân nhập ngũ hằng năm. 

3. Phòng Y tế huyện 

- Phối họp với Trung tâm y tế huyện tham mưu cho Ủy ban nhân ra quyết 

định thành lập Hội đồng khám và tổ chức phối hợp, triển khai thực hiện, hoàn 

chỉnh phiếu sức khỏe NVQS của các công dân, tổng hợp danh sách công dân 

trúng tuyển, không trúng tuyển NVQS và danh sách công dân mắc các bệnh 

thuộc diện miễn đăng ký nghĩa vụ quân sự báo cáo các cấp đúng quy định. 
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- Xây dựng kế hoạch, dự trù kinh phí đảm bảo trang thiết bị y tế đồng bộ, 

phiếu khám, phiếu siêu âm, phiếu điện tim bảo đảm cho công tác khám tuyển 

NVQS đúng theo kế hoạch.  

- Phối hợp với Ban CHQS huyện bàn giao đầy đủ, kịp thời hồ sơ sức khỏe 

của công dân nhập ngũ cho đơn vị nhận quân đúng quy định.  

- Tổng hợp kết quả công tác khám sức khỏe thực hiện nghĩa vụ quân sự, 

báo cáo Hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện và Sở Y tế tỉnh theo mẫu số 1b, 3b, 

4a, 5c phụ lục 5 ban hành kèm theo Thông tư 16/2016/TTLT-BYT-BQP. 

- Thực hiện sơ kết, tổng kết rút kinh nghiệm công tác khám sức khỏe cho 

công dân nhập ngũ sau mỗi đợt tuyển quân. 

4. Trung tâm Y tế huyện 

- Phối hợp với Phòng Y tế huyện thành lập Hội đồng khám tuyển sức 

khỏe NVQS; tổ chức tập huấn, bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ cho đội 

ngũ cán bộ y, bác sỹ trong Hội đồng khám sức khỏe NVQS huyện để nâng cao 

chất lượng khám tuyển.  

- Phân công đội ngũ cán bộ y, bác sỹ, bảo đảm đầy đủ trang thiết bị y tế 

triển khai công tác khám sức khỏe NVQS đúng kế hoạch; thực hiện dân chủ, 

công khai không để xảy ra tiêu cực trong khám sức khỏe NVQS theo Thông tư 

Liên tịch số 16/2016/TTLT-BYT-BQP ngày 30/6/2016 của Bộ Y tế - Bộ Quốc 

phòng. Đồng chí Chủ tịch Hội đồng khám trực tiếp chỉ đạo công tác khám, kết 

luận sức khỏe và chịu trách nhiệm về chất lượng giao quân. 

- Chỉ đạo Trạm Y tế các xã, thị trấn bố trí sắp xếp phòng khám, bàn, ghế 

tại các điểm khám đảm bảo khoa học. 

- Tổ chức sơ kết, tổng kết, rút kinh nghiệm công tác khám sức khỏe sau 

mỗi đợt tuyển quân hằng năm. 

5. Trung tâm Văn hóa - Thể thao - Du lịch và Truyền thông huyện 

- Xây dựng Kế hoạch tuyên truyền Luật NVQS năm 2015 sâu rộng trên 

Đài truyền thanh huyện, băng rôn, khẩu hiệu, panô, áp phích, thành lập Tổ tuyên 

truyền lưu động, tuyên truyền chia thành nhiều đợt trong năm để người dân và 

số thanh niên trong độ tuổi thực hiện NVQS nhận thức rõ quyền và nghĩa vụ 

thực hiện NVQS, đặc biệt là những công dân chuẩn bị nhập ngũ.  

- Bảo đảm âm thanh, loa đài cho buổi lễ giao nhận, quân trong năm. 

- Xây dựng kế hoạch chỉ đạo các xã, thị trấn tổ chức tuyên truyền sâu rộng 

Luật NVQS năm 2015 đến các thôn, làng trên địa bàn quản lý. 

- Phối hợp với Ban CHQS huyện và các cơ quan, ban, ngành, mặt trận, 

đoàn thể huyện tổ chức trang trí cho buổi Lễ giao, nhận quân theo đúng hướng 

dẫn (cắm cờ tại các vị trí khu khuôn viên quảng trường trung tâm huyện và cầu 

Kon Braih). 
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6. Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện: Chỉ đạo Trường trung học cơ sở 

xã Đăk Ruồng cử 01 Đội nghi thức tham gia tập luyện và phục vụ buổi lễ giao, 

nhận quân năm 2023. 

7. Trường trung học phổ thông Chu Văn An: Cử 20 nữ sinh, 01 cán bộ 

giáo viên phụ trách và bảo đảm một cái trống trường (trống lớn đồng bộ). 

8. Huyện đoàn: Xây dựng kế hoạch, chỉ đạo Chi đoàn các xã, thị trấn kết 

nạp đoàn cho những thanh niên ưu tú nhập ngũ và giới thiệu kết nạp đảng cho 

những đoàn viên đủ điều kiện (nếu có). 

9. Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện: Chỉ đạo Hội phụ nữ xã, thôn làm tốt 

công tác tuyên truyền, động viên cán bộ, hội viên và người thân công dân trúng 

tuyển thực hiện tốt Luật NVQS năm 2015; tổ chức gặp mặt động viên và chuẩn 

bị quà tặng cho các thanh niên nhằm khích lệ tinh thần hăng hái lên đường nhập 

ngũ thực hiện NVQS.   

10. Thành viên Hội đồng NVQS huyện và các ban, ngành, mặt trận, 

đoàn thể huyện 

- Căn cứ theo nhiệm vụ chức trách của ban, ngành, mặt trận, đoàn thể 

huyện làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục Luật NVQS và các Thông tư, 

Hướng dẫn có liên quan đến Nhân dân. Đặc biệt chú trọng những công dân trong 

độ tuổi thực hiện Luật NVQS. 

- Theo sự phân công của Hội đồng NVQS huyện tăng cường công tác bám 

nắm cơ sở, theo dõi, chỉ đạo và chấn chỉnh kịp thời những sai sót ở cơ sở trong 

quá trình triển khai tổ chức thực hiện công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập 

ngũ trong năm. 

 - Tham mưu và phối hợp với các xã, thị trấn làm tốt công tác chính sách 

hậu phương quân đội đối với thân nhân và quân nhân nhập ngũ. 

11. Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn 

 - Ra quyết định thành lập Hội đồng khám sơ tuyển khỏe NVQS và tổ chức 

thực hiện đúng luật.  

- Lập danh sách những công dân đủ sức khỏe thực hiện NVQS, công dân 

mắc bệnh thuộc danh mục các bệnh miễn đăng ký NVQS đã qua sơ tuyển, hoàn 

chỉnh thủ tục hồ sơ báo cáo về Hội đồng NVQS huyện đúng quy định.  

 - Kiểm tra, đôn đốc công dân đi khám sức khỏe theo kế hoạch của Hội 

đồng NVQS huyện. 

- Thông báo kết quả khám sức khỏe theo kết luận của Hội đồng khám sức 

khỏe NVQS huyện.  

- Thu thập những ý kiến thắc mắc liên quan đến việc khám sức khỏe và 

kết luận sức khỏe NVQS của công dân (nếu có).   

- Niêm yết công khai danh sánh công dân trúng tuyển và danh sách công 

dân tạm hoãn thực hiện NVQS tại trụ sở Ủy ban nhân dân đúng luật. 
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- Chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể làm tốt công tác tuyên truyền, vận 

động, tổ chức phát lệnh gọi nhập ngũ đến tận tay công dân. 

- Tổ chức gặp mặt, động viên và làm tốt công tác tuyên truyền, động viên, 

thăm hỏi, tặng quà (nếu có) tăng thêm khích lệ tinh thần cho công dân an tâm tư 

tưởng lên đường nhập ngũ đúng luật. Đồng thời quản lý, nắm chắc thông tin và 

tình hình biến động công dân chuẩn bị nhập ngũ, nếu có trường hợp khả nghi về 

sức khỏe như bị chấn thương do tai nạn lao động hoặc tai nạn giao thông…báo 

cáo về Hội đồng NVQS huyện (qua Ban CHQS huyện) để kịp thời tham mưu Ủy 

ban nhân dân huyện có sự chỉ đạo và điều chỉnh. 

- Tổ chức đưa công dân tập trung về tại Ban CHQS huyện và cử cán bộ 

quản lý chặt chẽ công dân của đơn vị mình cho đến khi kết thúc Lễ giao, nhận 

quân.  

 12. Nhiệm vụ của Hội đồng khám sức khỏe NVQS 

 - Giám đốc Trung tâm Y tế huyện là chủ tịch Hội đồng khám sức khỏe 

NVQS và chịu trách nhiệm trước Hội đồng NVQS huyện về kết quả khám sức 

khỏe đối với công dân thực hiện NVQS hằng năm. 

 - Tham mưu cho Uỷ ban nhân dân huyện ra quyết định thành lập Hội 

đồng khám sức khoẻ NVQS huyện, tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ, 

chuyên môn cho đội ngũ y, bác sĩ nằm trong Hội đồng khám sức khỏe NVQS 

huyện và nêu cao tinh thần trách nhiệm trong quá trình khám, chống biểu hiện 

tiêu cực trong khám tuyển. 

 - Phối hợp với Phòng Y tế huyện và Ban CHQS huyện, Công an huyện tổ 

chức khám sức khỏe cho công dân thực hiện NVQS và tham gia Công an nhân 

dân theo Thông tư Liên tịch số 16/2016/TTLT-BYT-BQP ngày 30/6/2016 của 

Bộ Y tế - Bộ Quốc phòng.  

 Trên đây là Kế hoạch tổ chức thực hiện công tác tuyển chọn, gọi công dân 

nhập ngũ năm 2024 của Ủy ban nhân dân huyện./. 

Nơi nhận: 
- Hội đồng NVQS tỉnh (b/c);                                                              

- TT Huyện ủy; 

- TT HĐND huyện; 

- CT, các PCT UBND huyện; 

- Thành viên Hội đồng NVQS huyện; 

- Các ban, ngành, mặt trận, đoàn thể huyện; 

- Hội đồng NVQS các xã, thị trấn; 

- Trạm y tế xã, thị trấn; 

- Lưu: VT, HĐNVQS. 

 

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

  

 

 

 

 

  Võ Văn Lương 
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