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CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                               Tứ Kỳ, ngày        tháng 10  năm 2021

                                
         Kính gửi: - Các cơ quan, đơn vị;
                        -  Uỷ ban nhân dân các xã, thị trấn.

Căn cứ Luật Nghĩa vụ quân sự ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Thực hiện Kế hoạch số 3082/KH-UBND ngày 23 tháng 8 năm 2021 của 

Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương; Kế hoạch số 179/KH-UBND ngày 05 tháng 
10 năm 2021 của UBND huyện Tứ Kỳ về việc tuyển chọn và gọi công dân nhập 
ngũ năm 2022. 

Trong những năm qua công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ ở 
một số xã còn chưa chặt chẽ, chất lượng thấp, không bảo đảm chỉ tiêu theo 
Quyết định của UBND huyện giao, ảnh hưởng rất lớn đến công tác tuyển quân 
của huyện. Để công tác tuyển quân năm 2022 đạt kết quả tốt, UBND huyện yêu 
cầu các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn thực hiện tốt một số nội dung sau:

1. Quản lý chặt chẽ nguồn công dân trong độ tuổi sãn sàng nhập ngũ 
(SSNN); nắm chắc tư tưởng, số lượng, chất lượng, học vấn quan hệ xã hội, điều 
kện, hoàn cảnh gia đình công dân. Phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành đoàn 
thể tuyên truyền vận động nhân dân, nam công dân trong độ tuổi SSNN chấp 
hành nghiêm Pháp luật về NVQS. Kiện toàn Hội đồng NVQS xã, thị trấn theo 
quy định tại điểm b khoản 2 Điều 36 của Luật NVQS năm 2015.

2. Tổ chức xét duyệt công dân trong độ tuổi SSNN đúng luật NVQS. Thành 
phần gồm:

* Ở huyện mời:
- Thường vụ phụ trách khu, Huyện ủy viên phụ trách xã.
-  Thành viên Hội đồng NVQS huyện phụ trách xã; 
- Chỉ huy, cán bộ nhân viên Ban CHQS huyện phụ trách xã.
* Ở xã, thị trấn
- Đại biểu Đảng ủy, HĐND-UBND;
- Đại biểu Hội đồng NVQS xã, thị trấn; 
- Bí thư chi bộ (trưởng thôn), thôn đội trưởng;
Phân công cụ thể cho các thành viên Hội đồng và các ban, ngành, đoàn 

thể phụ trách từng thôn (khu) xuống đôn đốc công dân đến khám theo kế hoạch; 
phối hợp với các công ty, doanh nghiệp đứng trên địa bàn xã tạo điều kiện về 
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thời gian, công việc để nam công dân trong độ tuổi SSNN lao động tại công ty  
thực hiện Luật NVQS; 

3. Xử lý nghiêm đối với những công dân không chấp hành Luật NVQS; cá 
nhân, tổ chức chống đối, cản trở việc thực hiện luật NVQS theo quy định tại Nghị định 
số 120/2013/NĐ-CP hoặc đề nghị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định tại Điều 
332 Bộ luật hình sự năm 2015 (khi có đủ căn cứ cấu thành tội phạm), giáo dục công 
dân trong việc chấp hành Luật NVQS. Các trường hợp loại về sức khỏe khi sơ tuyển 
phải có sự chứng kiến của các đồng chí phụ trách khu, phụ trách xã, chỉ huy, cán bộ 
Ban CHQS huyện và lãnh đạo UBND xã, thị trấn.

4. Địa điểm khám sơ tuyển sức khỏe NVQS phải liên hoàn, khoa học (từ 
phòng 1 đến phòng 4) bảo đảm giãn cách để phòng chống dịch Covid-19. Địa 
phương nào chất lượng công dân đến sơ, khám tuyển gọi nhập ngũ không bảo 
đảm về quân số chỉ tiêu UBND huyện giao, để thiếu quân, chất lượng kém 
không thiết lập được hồ sơ xử lý các trường hợp vi phạm Luật NVQS, người 
đứng đầu cấp ủy, chính quyền đó chịu trách nhiệm và đánh giá vào mức độ hoàn 
thành nhiệm vụ trong năm.

5. Các thành viên Hội đồng NVQS huyện bố trí thời gian xuống nắm, theo 
dõi, chỉ đạo địa phương mình phụ trách trong suốt quá trình tuyển chọn, gọi 
công dân nhập ngũ, chịu trách nhiệm trước huyện ủy, UBND huyện về kết quả 
tuyển quân của địa phương mình phụ trách.

6. Ban CHQS huyện phối hợp Công an huyện, Phòng tư pháp, Viện kiểm sát 
hướng dẫn đôn đốc các địa phương thiết lập hồ sơ công dân vi phạm để xử lý theo 
quy định của pháp luật. Công an huyện chỉ đạo Công an các xã, thị trấn phối hợp 
với các ban, ngành đoàn thể quản lý, đôn đốc công dân thực hiện luật NVQS, 
đồng thời tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương có biện pháp xử lý 
những công dân cố tình trốn tránh NVQS.

Trên đây là một số nội dung yêu cầu các cơ quan đơn vị, Ủy ban nhân dân 
các xã, thị trấn quán triệt, triển khai và thực hiện nghiêm túc./.

Nơi nhận:
- Lãnh đạo UBND huyện;
- Các đồng chí thường vụ;
- Huyện uỷ viên;
- Các thành viên Hội đồng NVQS huyện;
- Ban CHQS huyện;
- UBND, Ban CHQS 23 xã, thị trấn;
- Lưu: VT;T60.

                          CHỦ TỊCH 

                         Vũ Thị Hà      
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