
  

KẾ HOẠCH 

Thực hiện công tác tuyển quân năm 2023 của xã Vũ Muộn 

 

 Thực hiện Luật Nghĩa vụ quân sự số 78/2015/QH13 ngày 19/6/2015; Kế 

hoạch số 231/KH-UBND ngày 20 tháng 9 năm 2022 của Uỷ ban nhân dân 

huyện Bạch Thông về việc tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2023; Chỉ 

thị số 02/CT-UBND ngày 30 tháng 8 năm 2022 của UBND huyện Bạch Thông 

về việc tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2023; Căn cứ kết quả đăng 

ký, quản lý nguồn công dân trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ của xã Vũ Muộn 

năm 2023 

 Uỷ ban nhân dân xã Vũ Muộn xây dựng kế hoạch thực hiện công tác 

tuyển quân năm 2023 như sau: 

 I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU: 

 1. Mục đích: Nhằm thống nhất công tác chỉ đạo, điều hành và tổ chức 

thực hiện  đảm bảo chặt chẽ, công khai, công bằng, dân chủ, đúng luật định, 

hoàn thành chỉ tiêu giao, đủ số lượng, đảm bảo chất lượng đúng thời gian quy 

định và an toàn tuyệt đối. 

 2. Yêu cầu: Các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể các thành viên HĐNVQS 

xã thực hiện đúng quy trình, phối hợp chặt chẽ các bước tuyển chọn, gọi công 

dân nhập ngũ bảo đảm công bằng, công khai, dân chủ, đúng Luật NVQS, giao 

quân đúng thời gian và đảm bảo an toàn. 

II. NHIỆM VỤ, CHỈ TIÊU CHÍNH 

1. Nhiệm vụ 

- Các ngành, đoàn thể chủ động tuyên truyền, vận động nhân dân và thanh 

niên trong độ tuổi nghĩa vụ quân sự, thực hiện Luật Nghĩa vụ quân sự số 

78/2015/QH13 ngày 19/6/2015 trong thành viên, hội viên trong tổ chức, đơn vị 

mình phụ trách.  

- Các thành viên trong Hội đồng NVQS phối hợp với các đồng chí Thôn 

đội trưởng, Trưởng thôn, Bí thư chi bộ tổ chức tuyên truyền, truyền đạt lệnh 

khám sức khỏe NVQS đến tay thanh niên được gọi khám. Mọi vướng mắc đều 

được phản ánh kịp thời đến Hội đồng NVQS xã để có hướng giải quyết. 

- Tuyên truyền, vận động điều khám đủ 100% quân số theo kế hoạch. 

- Ban CHQS xã nắm chắc nguồn, đối tượng thanh niên, quản lý thường 

xuyên tại địa phương. 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

XÃ VŨ MUỘN 

 

Số:   /KH-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

Vũ Muộn, ngày 21 tháng 9 năm 2022 



- Phối hợp cùng các đơn vị nhận quân, Ban CHQS huyện Bạch Thông 

làm tốt công tác thâm nhập thanh niên sẵn sàng nhập ngũ. 

- Tổ chức lễ tiến đưa thanh niên lên đường nhập ngũ đúng nghi lễ, thời 

gian, an toàn, tiết kiệm. Đón thanh niên hoàn thành NVQS trở về địa phương 

đảm bảo an toàn, đúng kế hoạch.  

- Làm tốt chính sách hậu phương quân đội. 

2. Nội dung công việc, thời gian tiến hành:    

Stt 

 

Nội dung thực 

hiện 

Thời gian 

thực hiện 

 

Thành phần tham gia 

1 

Họp Hội đồng NVQS xã 

Giao giấy gọi khám 

tuyển 

10/10/2022 Hội đồng NVQS xã 

2 
Khám sơ tuyển 

 
18/10/2022 

Hội đồng NVQS xã, Trạm y tế 

xã, Thanh niên được gọi khám 

3 Khám chính thức 

Dự kiến tuần 02 

tháng 11 năm 

2022 

Hội đồng NVQS xã, Tổ khám 

của huyện, Thanh niên được 

lệnh khám 

4 

Thâm nhập, chốt quân 

số 

 

Trước ngày 

31/12/2022 

Đơn vị nhận quân, Hội đồng 

NVQS xã 

5 
 Phát lệnh gọi nhập ngũ 

 

 

Dự kiến tuần 02 

tháng 01 năm 

2023 
Hội đồng NVQS xã, các ban, 

ngành, đoàn thể xã, Gia đình 

thân nhân thanh niên nhập ngũ, 

thanh niên nhập ngũ năm 2023 
6 

 

Tiễn đưa tại xã 

 

Thời gian thông 

báo sau 

7 Giao quân tại huyện 
Theo kế hoạch 

của cấp trên 

Hội đồng NVQS, Thanh niên 

trúng tuyển nhập ngũ 

8 

Họp rút kinh nghiệm và 

xử lý các nội dung tồn 

đọng 

Thời gian cụ thể 

thông báo sau 
Hội đồng NVQS xã 

  

III. BIỆN PHÁP TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Các thành viên Hội đồng NVQS xã bám sát các cơ sở thôn được phân 

công, làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân và thanh niên chấp hành 

nghiêm Luật Nghĩa vụ quân sự năm 2015. 

2.Ban CHQS xã là cơ quan Thường trực tham mưu cho Hội đồng NVQS 

xã, phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể làm tốt công tác tuyên truyền, thực 



hiện nhiệm vụ tuyển quân đảm bảo theo đúng kế hoạch, thường xuyên nắm và 

quản lý biến động về nguồn, báo cáo với UBND xã, Ban CHQS huyện có biện 

pháp giải quyết những vướng mắc phát sinh trong quá trình tuyển quân. 

3. Ban Công an xã phối hợp với Ban CHQS xã rà soát chất lượng chính trị 

số công dân trong độ tuổi nhập ngũ của xã. Tham mưu cho Hội đồng NVQS xã 

về công tác công dân tham gia công an nghĩa vụ. 

4. Các tổ chức đoàn thể nhất là Đoàn thanh niên, Hội phụ nữ, Hội cựu 

chiến binh, Hội nông dân xã tích cực phối hợp với Ban CHQS xã tuyên truyền 

trong hội viên, đoàn viên của mình chấp hành nghiêm Luật Nghĩa vụ quân sự, 

đồng thời làm tốt công tác hậu phương quân đội để thanh niên trúng tuyển yên 

tâm lên đường bảo vệ Tổ quốc. 

5. Văn hóa thông tin, Bộ phận truyền thanh xã chuẩn bị và làm tốt băng 

rôn, khẩu hiệu, bản tin tuyên truyền Luật nghĩa vụ quân sự, tạo không khí sôi 

nổi, trang trọng và ỹ nghĩa trong suốt quá trình tuyển quân. 

Trên đây là kế hoạch và một số biện pháp tổ chức thực hiện công tác tuyển 

quân năm 2023 của Uỷ ban nhân dân xã Vũ Muộn đề ra./.   

Nơi nhận: 
- UBND huyện;             Báo cáo 

- Ban CHQS huyện; 

- TTĐU, HĐND, UBND xã; 

- Các thành viên HĐNVQS xã; 

- Ban CHQS xã; 

- Công an xã; 
- Lưu: VP 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Đinh Như Hiếu 
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