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KẾ HOẠCH
Tuyển chọn công dân nam nhập ngũ năm 2020
Thực hiện Luật Nghĩa vụ quân sự năm 2015; Thông tư 148/2018/TT-BQP
ngày 04/10/2018 của Bộ Qu c phòng về việc Quy định tuyển chọn và gọi công dân
nhập ngũ; Thông tư liên tịch s 50/2016/TTLT-BQP-BCA ngày 15/4/2016 của liên
Bộ Qu c phòng, Bộ Công an về việc Quy định tiêu chuẩn chính trị tuyển chọn
công dân vào phục vụ trong Quân đội nhân dân Việt Nam;
Thực hiện Hướng dẫn s 658/HD-BCH ngày 26/9/2019 của Ban CHQS
huyện Quỳnh Lưu về việc tuyển chọn và gọi công dân nam nhập ngũ năm 2020.
UBND xã Quỳnh Đôi xây dựng Kế hoạch tuyển chọn công dân nam nhập
ngũ năm 2020 cụ thể như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích
Tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ bảo đảm s lượng, nâng cao chất
lượng nhằm đáp ứng yêu cầu xây dựng lực lượng thường trực, tạo nguồn dự bị
động viên cho các đơn vị, nguồn cán bộ cơ sở địa phương và thực hiện công bằng
xã hội.
2. Yêu cầu
- Thực hiện nghiêm Luật nghĩa vụ quân sự năm 2015, các văn bản của cấp
trên, triển khai đúng quy trình, quy định của pháp luật, tuyển đủ s lượng, nâng cao
chất lượng, an toàn, tiết kiệm với phương châm "tuyển người nào chắc người đó",
không có loại trả.
- Phát huy vai trò tham mưu của cơ quan Quân sự, Công an, các ban, ngành
đoàn thể địa phương và trách nhiệm của cả hệ th ng chính trị các cấp để thực hiện
t t công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ.
- Xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm Luật nghĩa vụ quân sự.
II. CHỈ TIÊU NHẬP NGŨ
Chỉ tiêu nhập ngũ dự kiến năm 2020 là 8 công dân (điều khám tại huyện 16,
khám trúng 10).
III. THỜI GIAN
- Từ ngày 01/10/2019 đến ngày 15/10/2019: Ban CHQ xã tiến hành rà soát,
nắm nguồn để tham mưu cho Hội đồng nghĩa vụ quân sự xã phát thông báo đến
các công dân trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ năm 2020.
- Từ ngày 01/11/2019 đến 15/11/2019: Tổ chức sơ tuyển sức khỏe và sơ
tuyển bù, vét xong trước 20/11/2019.
- Từ ngày 01/12/2019 đến 20/12/2019: tổ chức đưa các công dân đã sơ tuyển
khám tuyển sức khỏe nghĩa vụ quân sự tại huyện (thời gian khám tuyển cụ thể
thông báo sau).
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- Từ ngày 01/01/2020 đến 10/01/2020: Tiến hành thâm nhập ch t quân s ;
phát lệnh gọi nhập ngũ; cấp phát quân trang; tổ chức giao quân (thời gian cụ thể
thông báo sau).
IV. TIÊU CHUẨN TUYỂN CHỌN, TẠM HOÃN GỌI NHẬP NGŨ VÀ
MIỄN GỌI NHẬP NGŨ
Thực hiện theo Luật nghĩa vụ quân sự năm 2015; Thông tư 148/2018/TTBQP ngày 04/10/2018 của Bộ Qu c phòng về quy định tuyển chọn và gọi công
dân nhập ngũ; Thông tư liên tịch s 50/2016/TTLT-BQP-BCA ngày 15/4/2016 của
liên Bộ Qu c phòng, Bộ Công an về việc Quy định tiêu chuẩn chính trị tuyển chọn
công dân vào phục vụ trong Quân đội nhân dân Việt Nam.
1. Tiêu chuẩn tuổi đời
- Công dân từ đủ 18 tuổi đến hết 25 tuổi.
- Công dân nam được đào tạo cao đẳng, đại học đã tạm hoãn gọi nhập ngũ
thì tuyển chọn gọi nhập ngũ đến hết 27 tuổi.
2. Tiêu chuẩn chính trị
Thực hiện theo Thông tư liên tịch s 50/2016/TTLT-BQP-BCA ngày
15/4/2016 của liên Bộ Qu c phòng, Bộ Công an về việc Quy định tiêu chuẩn chính
trị tuyển chọn công dân vào phục vụ trong Quân đội nhân dân Việt Nam.
3. Tiêu chuẩn sức khỏe
- Tuyển chọn và gọi nhập ngũ những người đủ sức khỏe loại 1, loại 2, loại 3
theo quy định của Thông tư liên tịch s 16/2016/TTLT-BYT-BQP ngày 30/6/2016
của Liên Bộ Y tế và Bộ Qu c phòng về hướng dẫn việc khám sức khỏe thực hiện
nghĩa vụ quân sự.
- Không gọi nhập ngũ vào Quân đội những công dân có sức khỏe loại 3 có
tât khúc xạ về mắt (cận thị 1,5 diop trở lên, viễn thị các mức độ); nhiễm HIV,
AID , nghiện ma túy.
4. Tiêu chuẩn văn hóa
- Tuyển chọn và gọi nhập ngũ những công dân có trình đô văn hóa lớp 8 trở
lên, lấy từ cao đến thấp.
- Chú trọng tuyển chọn những công dân đã t t nhiệp đại học, cao đẳng,
Trung cấp, đào tạo nghề và công chức, viên chức để nâng cao chất lượng xây dựng
lực lượng thường trực, lực lượng dự bị động viên, góp phần thực hiện công bằng
xã hội, nâng cao chất lượng xây dựng Quân đội trong tình hình mới; đ i tượng này
phải đạt từ 5% trở lên so với chỉ tiêu gọi nhập ngũ.
5. Tạm hoãn và miễn gọi nhập ngũ
Thực hiện theo quy định tại Điều 41 Luật nghĩa vụ quân sự năm 2015 và
quy định tại Điều 5 Thông tư s 148/2018/TT-BQP ngày 04/10/2018 của Bộ Qu c
phòng về việc Quy định tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ.
V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo chung
- Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp,
phát huy vai trò trách nhiệm của hệ th ng chính trị, các cơ quan, ban, ngành, đoàn
thể giúp cấp ủy, chính quyền địa phương tổ chức thực hiện t t nhiệm vụ tuyển
chọn và gọi công dân nhập ngũ.
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- Tổ chức tuyên truyền, giáo dục sâu rộng về Luật nghĩa vụ quân sự năm
2015, các Thông tư, Nghị định về công tác tuyển quân cho nhân dân và thanh niên
trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ trên các phương tiện thông tin đại chúng.
- Kiện toàn Hội đồng nghĩa vụ quân sự đủ s lượng, đúng thành phần quy
định, có kế hoạch phân công cụ thể, giao rõ trách nhiệm cho từng tổ chức, cá nhân
trong triển khai thực hiện. Cán bộ trực tiếp phụ trách các thôn phải chịu trách
nhiệm về công tác tuyển chọn công dân nhập ngũ ở thôn đó. Ph i hợp chặt chẽ
giữa cơ quan Quân sự, Công an, Y tế và các ngành liên quan trong việc rà soát tiêu
chuẩn chính trị, sức khỏe đ i với công dân nhập ngũ.
- Làm t t công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền trong tuyển chọn và
gọi công dân nhập ngũ. Thực hiện tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ tròn khâu,
theo phương châm "Tuyển người nào chắc người đó", không có loại trả.
- Giải quyết kịp thời khiếu nại, t cáo, xứ lý nghiêm các sai phạm trong
tuyển quân theo đúng quy định của pháp luật và thông báo công khai rộng rãi để
giáo dục, tạo sự đồng thuận trong nhân dân, ch ng các biểu hiện tiêu cực.
2. Hội đồng nghĩa vụ quân sự xã
- Kiện toàn Hội đồng nghĩa vụ quân sự, tổ chức sơ tuyển sức khỏe nghĩa vụ
quân sự đúng, đủ thành phần theo quy định.
- Chỉ đạo các thôn rà soát, tổ chức bình cử, đề xuất công dân nam trong độ
tuổi sẵn sàng nhập ngũ công khai tại các thôn đi sơ tuyển thực hiện nghĩa vụ quân
sự đúng quy định đảm bảo dân chủ, công bằng, công khai, chất lượng, hiệu quả.
- Thành lập tổ sơ tuyển sức khỏe nghĩa vụ quân sự, trực tiếp sơ tuyển, xét
duyệt công dân nhập ngũ, chịu trách nhiệm về chất lượng, chỉ tiêu giao quân. Báo
cáo Ủy ban nhân dân huyện quyết định gọi công dân nhập ngũ, tạm hoãn và miễn
gọi nhập ngũ. Lập hồ sơ nghĩa vụ quân sự đ i với công dân nhập ngũ (theo mẫu
quy định) để bàn giao cho Ban CHQ huyện.
- Công khai s lượng, đ i tượng, tiêu chuẩn gọi nhập ngũ; danh sách công
dân đủ điều kiện gọi nhập ngũ; danh sách công dân được gọi nhập ngũ; danh sách
tạm hoãn, miễn gọi nhập ngũ tại trụ sở Ủy ban nhân dân xã.
3. Các thôn
- Phát huy trách nhiệm của cả hệ th ng chính trị (Chi bộ, Ban công tác mặt
trận, chi Đoàn, chi Hội Phụ nữ, chi Hội Cựu Chiến binh, chi Hội Nông dân, Công
an...) để tuyển chọn công dân nhập ngũ và phân rõ trách nhiệm cho từng tổ chức và
cá nhân.
- Tổ chức rà soát, bình cử, đề xuất công dân nam trong độ tuổi sẵn sàng nhập
ngũ công khai tại các thôn đi sơ tuyển, khám tuyển thực hiện nghĩa vụ quân sự
đúng quy định đảm bảo dân chủ, công bằng, công khai, chất lượng, hiệu quả.
Nhận được Kế hoạch này, yêu cầu các cơ quan, ban ngành, các thôn tổ chức
triển khai thực hiện nghiêm túc./.
Nơi nhận:
- Ban CHQS huyện;
- Đảng ủy – UBND xã;
- Các thành viên HĐ NVQ xã;
- 8 thôn;
- Lưu.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
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Hồ Quang Tuấn
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