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KẾ HOẠCH 
Thực hiện nhiệm vụ tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2023

Căn cứ Luật nghĩa vụ quân sự ngày 19/6/2015;
Căn cứ Thông tư liên tịch số 16/2016/TTLT-BYT-BQP ngày 30/6/2016 

của Bộ Y tế - Bộ Quốc phòng Hướng dẫn việc khám sức khoẻ thực hiện nghĩa 
vụ quân sự; Thông tư liên tịch số 50/2016/TTLT-BQP-BCA 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; Thông tư số 
148/2018/TT-BQP ngày 04/10/2018 của Bộ Quốc phòng Quy định tuyển chọn 
và gọi công dân nhập ngũ; Kế hoạch số 2638/KH-UBND ngày 12/9/2022 của 
UBND tỉnh Hải Dương về tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2023.

Uỷ ban nhân dân thành phố xây dựng kế hoạch tuyển chọn, gọi công dân 
nhập ngũ năm 2023 như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích
- Quán triệt sâu sắc công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ là nhiệm 

vụ chính trị quan trọng của cấp uỷ, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể và 
toàn dân, để tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện Luật nghĩa vụ 
quân sự.

- Triển khai thực hiện đồng bộ, thống nhất các bước trong quy trình tuyển 
chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2023 bảo đảm chặt chẽ, dân chủ, công bằng, 
công khai, đúng quy định của Luật nghĩa vụ quân sự, hoàn thành 100% chỉ tiêu 
giao quân, chất lượng tốt; đảm bảo an toàn tuyệt đối công tác phòng, chống dịch 
COVID - 19 đến các xã, phường, cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường trong toàn 
thành phố.

2. Yêu cầu
- Các ban, ngành, UBND các xã, phường, cơ quan, doanh nghiệp, nhà 

trường triển khai thực hiện đầy đủ các bước trong quy trình tuyển chọn, gọi công 
dân nhập ngũ đúng quy định và thực hiện nghiêm các quy định của Ban chỉ đạo 
phòng chống dịch COVID - 19 các cấp;

- Công tác tham mưu, phối hợp, hiệp đồng giữa các ban, ngành, UBND các 
xã, phường, cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường bảo đảm chặt chẽ, thống nhất, 
đúng chức năng, nhiệm vụ;
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- Phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, tinh thần trách 

nhiệm của các cấp, các ngành trong công tác tham mưu, phối hợp, hiệp đồng và 
tổ chức thực hiện quy trình tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ.

II. NỘI DUNG - THỜI GIAN
Thực hiện chặt chẽ, đúng pháp luật các khâu, các bước trong quy trình 

tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ; giao đủ chỉ tiêu cho các đơn vị của Quân 
đội, Công an bảo đảm an toàn tuyệt đối.

- Phúc tra, rà soát nguồn công dân trong độ tuổi gọi nhập ngũ từ ngày 
12/9/2022 đến ngày 12/10/2022.

- Hội nghị tổng kết công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 
2022, Hướng dẫn xét duyệt, sơ tuyển NVQS năm 2023: Dự kiến ngày 
21/10/2022.

- Các xã, phường họp Hội đồng NVQS (phiên thứ nhất) xét duyệt nguồn 
công dân trong độ tuổi từ ngày 01/10 đến ngày 15/10/2022.

- Khám sơ tuyển trước tại phường Hoàng Tân: Ngày 01/11/2022.
- Khám sơ tuyển sức khỏe ở các xã, phường: Ngày 07 đến ngày 

14/11/2022.
- Họp Hội đồng NVQS xã, phường (phiên thứ hai): Ngày 16/11 đến 

30/11/2022.
- Họp Hội đồng NVQS thành phố (phiên thứ nhất): Dự kiến ngày 01 đến 

ngày 04/12/2022.
- Khám sức khoẻ NVQS tại thành phố: Ngày 05/12 đến ngày 09/12/2022, 

khám vét vào ngày 12/12/2022.
- Họp Hội đồng NVQS thành phố (phiên thứ hai) Dự kiến ngày 15/12 đến 

20/12/2022.
- Xét duyệt hồ sơ: Từ ngày 26/12 đến ngày 29/12/2022.
- Tổ chức thâm nhập và chốt quân số: Từ ngày 29/12/2022 đến ngày 

01/01/2023.
- Phát lệnh gọi nhập ngũ: Từ ngày 09/01/2023, xong trước ngày 

15/01/2023.
- Cấp phát quân trang từ ngày 16/01 đến ngày 18/01/2023. 
- Tổ chức giao lưu ở cấp cơ sở từ ngày 17/01 đến ngày 19/01/2023.
- Tổ chức giao lưu ở thành phố dự kiến ngày 31/01/2023 – 01/02/2023 (có 

kế hoạch riêng).
- Tổ chức lễ giao nhận quân dự kiến từ ngày 06/02/2023 đến ngày 

10/02/2023 (Âm lịch, từ ngày 16 đến ngày 20 tháng Giêng năm Quý Mão) (có 
kế hoạch riêng).
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III. CÔNG TÁC BẢO ĐẢM
1. Bảo đảm về tài liệu
Hội đồng nghĩa vụ quân sự thành phố chuẩn bị đầy đủ tài liệu, hướng dẫn 

các xã, phường, cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường trên địa bàn triển khai thực 
hiện tốt công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2023.

2. Bảo đảm tuyên truyền, trang trí khánh tiết
Làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục nâng cao nhận thức trách 

nhiệm thực hiện Luật nghĩa vụ quân sự trong nhân dân, nhất là công dân trong 
độ tuổi gọi nhập ngũ; chỉ đạo, hướng dẫn Ủy ban nhân dân các xã, lãnh đạo các 
cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường thực hiện tốt việc tuyên truyền, trang trí 
khánh tiết trong các bước tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và Lễ giao nhận 
quân năm 2023.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Ban CHQS thành phố
- Là cơ quan thường trực của Hội đồng NVQS thành phố, nắm chắc các 

văn bản chỉ đạo của cấp trên, chủ trì tham mưu cho Thành ủy, HĐND, UBND 
thành phố, Hội đồng NVQS thành phố xây dựng kế hoạch và các văn bản chỉ 
đạo liên quan về công tác tuyển quân năm 2023, chủ động phối hợp với các ban, 
ngành, đoàn thể chỉ đạo, hướng dẫn các xã, phường, cơ quan, doanh nghiệp, nhà 
trường tổ chức triển khai thực hiện đầy đủ các bước trong quy trình tuyển chọn, 
gọi công dân nhập ngũ từ việc xét duyệt, sơ tuyển, khám tuyển sức khỏe nghĩa 
vụ quân sự, phát lệnh công dân gọi nhập ngũ… đúng quy định của Luật NVQS 
và các văn bản hướng dẫn thi hành, hoàn thành 100% chỉ tiêu qiao quân, chất 
lượng tốt.

- Hiệp đồng với đơn vị nhận quân, các ban, ngành, đoàn thể, thống nhất về 
chỉ tiêu, tiêu chuẩn công dân nhập ngũ, phương pháp và thời gian giao nhận 
quân, tham mưu cho Hội đồng NVQS thành phố, UBND thành phố tổ chức Lễ 
giao nhận quân trang trọng, an toàn và tiết kiệm.

- Phối hợp với Trung tâm Y tế, Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID - 19 
của thành phố hướng dẫn các xã, phường, cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường 
thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch và bảm đảm an toàn tuyệt 
đối cho cán bộ, nhân viên, công dân trong từng khâu, từng bước tuyển chọn, gọi 
công dân nhập ngũ. 

- Phối hợp với Công an, Tư pháp và các ban, ngành tham mưu cho Thành ủy, 
HĐND, UBND thành phố xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm 
pháp luật về nghĩa vụ quân sự theo quy định tại Nghị định số 120/2013/NĐ-CP 
ngày 09/10/2013 của Chính phủ về xử phạt hành chính trong lĩnh vực quốc phòng, 
cơ yếu và Nghị định số 37/2022/NĐ-CP ngày 06/6/2022 của Chính phủ về sửa đổi, 
bổ sung một số điều của các Nghị định, quy định xử phạt vi phạm hành chính trong 
lĩnh vực quốc phòng, cơ yếu; quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia; trên các vùng 
biển, đảo và thềm lục địa của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.



4
- Thường xuyên theo dõi, kiểm tra đôn đốc việc thực hiện nhiệm vụ của các xã, 

phường, cơ quan doanh nghiệp, nhà trường; tổng hợp kết quả thực hiện các bước 
trong qui trình tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ, báo cáo Bộ CHQS tỉnh, Thường 
trực Thành ủy, UBND thành phố, Hội đồng NVQS thành phố theo quy định.

2. Công an thành phố
- Phối hợp với Ban CHQS thành phố chỉ đạo Công an các xã, phường cùng 

với Ban CHQS các xã, phường quản lý chặt chẽ nguồn công dân trong độ tuổi gọi 
nhập ngũ, đôn đốc công dân tham gia sơ tuyển, khám sức khoẻ NVQS và chấp 
hành Lệnh gọi nhập ngũ, đảm bảo giữ gìn an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội 
trong các ngày sơ tuyển, khám tuyển, giao lưu - gặp mặt; Lễ giao nhận quân.

- Tham mưu cho UBND thành phố xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân có 
hành vi vi phạm luật về nghĩa vụ quân sự theo quy định tại Nghị định số 
120/2013/NĐ-CP ngày 19/10/2013 của Chính phủ về xử phạt hành chính trong 
lĩnh vực quốc phòng, cơ yếu và Nghị định số 37/2022/NĐ-CP ngày 06/6/2022 của 
Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định, quy định xử phạt vi 
phạm hành chính trong lĩnh vực quốc phòng, cơ yếu; quản lý, bảo vệ biên giới quốc 
gia; trên các vùng biển, đảo và thềm lục địa của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa 
Việt Nam; hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự, đưa ra xét sử một số trường hợp vi 
phạm điển hình.

- Chỉ đạo Công an các xã, phường chủ trì, phối hợp với Ban CHQS các xã, 
phường tổ chức xác minh, rà soát chặt chẽ lai lịch chính trị gia đình, bản thân số 
thanh niên đủ điều kiện gọi nhập ngũ theo đúng quy định tại Thông tư liên tịch 
số 50/2016/TTLT-BQP-BCA ngày 15 tháng 4 năm 2016 của liên bộ 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, chịu trách nhiệm về chất lượng chính trị, 
đạo đức của công dân nhập ngũ năm 2023.

- Hiệp đồng chặt chẽ với Ban CHQS thành phố về chỉ tiêu gọi công dân thực 
hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân, thống nhất danh sách, tổ chức tuyển 
chọn theo quy trình, bảo đảm dân chủ, công khai, đúng quy định; phát lệnh gọi, tổ 
chức giao, nhận quân cùng thời gian, địa điểm giao quân của thành phố, hoàn 
thành chỉ tiêu tuyển chọn công dân thực hiện nghĩa vụ Công an nhân dân.

3. Phòng Tài chính - Kế hoạch thành phố
Hướng dẫn các cơ quan, đơn vị lập dự toán, dự trù kinh phí bảo đảm cho 

công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2023 của thành phố.
4. Phòng Y tế thành phố
Căn cứ kế hoạch tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ của UBND thành 

phố, phối hợp với Ban CHQS thành phố, Trung tâm Y tế thành phố, Ban chỉ đạo 
COVID - 19 thành phố, tham mưu cho UBND thành phố thành lập Hội đồng 
khám sức khoẻ NVQS thành phố. Xây dựng kế hoạch khám sức khỏe và tổ chức 
triển khai thực hiện chặt chẽ, đúng theo Thông tư hướng dẫn.
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5. Trung tâm Y tế thành phố
- Thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch COVID - 19 và có 

biện pháp bảo đảm an toàn tuyệt đối cho cán bộ, nhân viên, công dân trong từng 
khâu, từng bước tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ.

- Chỉ đạo Trạm Y tế các xã, phường chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất, trang 
thiết bị. Chỉ đạo và tổ chức tốt công tác khám sơ tuyển sức khoẻ NVQS ở cơ sở 
bảo đảm chặt chẽ, công bằng đúng theo Thông tư hướng dẫn.

- Phối hợp với Ban CHQS thành phố xây dựng kế hoạch khám sức khỏe 
NVQS. Chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất, trang thiết bị. Cử y, bác sỹ tham gia Hội 
đồng khám sức khỏe NVQS theo quyết định của UBND thành phố, Chỉ đạo và 
tổ chức tốt công tác khám tuyển sức khoẻ NVQS thành phố.

- Tổ chức tập huấn chuyên môn cho đoàn khám, thực hiện khám sức khỏe 
cho công dân đủ điều kiện gọi nhập ngũ năm 2023 theo Thông tư liên tịch số 
16/2016/TTLT-BYT-BQP ngày 30/6/2016 của Bộ Y tế và Bộ Quốc phòng và 
các văn bản hướng dẫn hiện hành, bảo đảm chặt chẽ, chính xác, chịu trách 
nhiệm về kết quả sức khỏe của thanh niên nhập ngũ năm 2023.

6. Đài Phát thanh thành phố
Phối hợp với Ban CHQS thành phố, làm tốt công tác tuyên truyền Luật 

NVQS năm 2015, Nghị định số 120/2013/NĐ-CP ngày 19/10/2013 của Chính 
phủ về xử phạt hành chính trong lĩnh vực quốc phòng, cơ yếu và Nghị định số 
37/2022/NĐ-CP ngày 06/6/2022 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều 
của các Nghị định, quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quốc 
phòng, cơ yếu; quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia; trên các vùng biển, đảo và thềm 
lục địa của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, công tác tuyển chọn và gọi 
công dân của thành phố, động viên toàn dân đặc biệt là số thanh niên trong độ 
tuổi sẵn sàng nhập ngũ nghiêm túc thực hiện Luật NVQS.

- Có kế hoạch cử phóng viên, cộng tác viên bám sát các xã, phường thường 
xuyên cập nhật, biên tập các chuyên mục và tăng thời lượng phát sóng, đưa tin 
về kết quả các bước trong tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2023.

7. Phòng tư pháp, Viện Kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân thành phố
Theo chức năng làm tốt công tác tuyên truyền luật NVQS, giám sát việc tuân 

thủ pháp luật trong công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và trình tự, thủ tục 
pháp lý, hồ sơ xử lý các tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm pháp luật về NVQS.

8. Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố: 
Chỉ đạo các trường THCS, THPT rà soát, cung cấp, xác nhận trình độ văn 

hoá cho công dân trong diện gọi nhập ngũ.
9. Phòng Văn hoá - Thông tin thành phố: 
Phối hợp với Ban CHQS thành phố, làm tốt công tác tuyên truyền Luật 

NVQS, công tác tuyển chọn và gọi công dân của thành phố; hướng dẫn trang trí 
khánh tiết các hội nghị, các buổi lễ về công tác tuyển quân.
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10. Điện lực Chí Linh: 
Bảo đảm điện cho tổ chức các buổi lễ, buổi giao lưu và các hội nghị về 

công tác tuyển quân theo hiệp đồng của Ban CHQS thành phố.
11. Các cơ quan, ban ngành đoàn thể: 
Căn cứ chức năng, nhiệm vụ làm tốt công tác tuyên truyền Luật NVQS; 

phối hợp với Ban CHQS thành phố thực hiện các nội dung công tác tuyển quân 
khi có hiệp đồng. 

12. Các thành viên Hội đồng Nghĩa vụ quân sự thành phố
Theo dõi, chỉ đạo, hướng dẫn các cơ sở được phân công phụ trách thực hiện 

tốt công tác tuyển quân bảo đảm đủ số lượng, chất lượng tốt; thường xuyên kiểm 
tra cơ sở, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đặc biệt là những địa phương có nhiều 
khó khăn trong thực hiện nhiệm vụ tuyển quân, cùng chịu trách nhiệm về chỉ 
tiêu chất lượng giao quân.

13. Uỷ ban nhân dân các xã, phường, các cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường
- Thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch COVID - 19 và có 

biện pháp bảo đảm an toàn tuyệt đối cho cán bộ, nhân viên, công dân trong từng 
khâu, từng bước tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ 

- Tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp trong tổ 
chức thực hiện tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ. Tập trung làm tốt công tác 
tuyên truyền, giáo dục trong nhân dân, đặc biệt là thanh niên trong độ tuổi SSNN 
về truyền thống quê hương, các gương anh hùng, tuyên truyền về Luật NVQS 
bằng các hình thức sâu rộng, đa dạng, phong phú, hiệu quả thiết thực, để mọi 
thanh niên hiểu được trách nhiệm của bản thân với nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc.

- Rà soát nắm chắc nguồn sẵn sàng nhập ngũ năm 2023. Tổ chức xét duyệt 
chặt chẽ, công khai, dân chủ, công bằng, đặc biệt là phân tích kỹ số thanh niên 
trong diện được miễn hoãn, tạm hoãn gọi nhập ngũ năm 2023, lập danh sách báo 
cáo UBND thành phố thẩm định phê duyệt.

- Thực hiện tốt các bước trong qui trình tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ, 
với phương châm "tuyển người nào chắc người đó", kết hợp nhiều biện pháp 
đồng bộ, phát huy dân chủ, công khai và kết quả bình cử từ khu phố, thôn xóm... 
bảo đảm lựa chọn được những công dân đủ tiêu chuẩn nhập ngũ.

- Làm tốt công tác động viên tuyên truyền, công tác chính sách hậu phương 
quân đội, đồng thời có biện pháp xử lý nghiêm minh, kiên quyết những trường 
hợp thanh niên có biểu hiện trốn tránh, cản trở thực hiện Luật NVQS.

- Thường xuyên nắm chắc tình hình, có biện pháp giải quyết kịp thời những 
vấn đề nảy sinh trong quá trình tổ chức thực hiện, phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu 
giao quân năm 2023, bảo đảm công bằng, công khai, an toàn và chất lượng.

- Chịu trách nhiệm trước Uỷ ban nhân dân thành phố về chỉ tiêu, chất lượng 
giao quân của địa phương mình; gắn trách nhiệm của người đứng đầu với nhiệm 
vụ tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ.



7
Công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2023 là nhiệm vụ chính 

trị trọng tâm của toàn thành phố, dự kiến sẽ có những khó khăn nhất định. Yêu 
cầu các thành viên Hội đồng NVQS thành phố, Trưởng các ban, ngành, đoàn thể 
của thành phố; Chủ tịch UBND các xã, phường, lãnh đạo các cơ quan, doanh 
nghiệp quán triệt và nghiêm túc triển khai thực hiện, hoàn thành 100% chỉ tiêu 
trên giao./.

Nơi nhận:
- Bộ CHQS tỉnh;
- TT Thành ủy, TT HĐND thành phố;    (để báo cáo)
- Lãnh đạo UBND thành phố;
- Các thành viên HĐNVQS thành phố;
- Ban CHQS thành phố;
- Công an thành phố;
- UBND xã, phường;
- Lãnh đạo các cơ quan, doanh nghiệp, trường học;
- Các cơ quan, đơn vị có liên quan;
- Lưu: VT. M 75.

CHỦ TỊCH

Nguyễn Văn Kiên
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