
UBND THÀNH PHỐ TAM ĐIỆP 

HỘI ĐỒNG NGHĨA VỤ QUÂN SỰ  

 

Số:           /HĐNVQS 

V/v tiếp tục triển khai công tác tuyển chọn, 

gọi công dân nhập ngũ năm 2022 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨAVIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Tam Điệp, ngày       tháng 12 năm 2021 

           Kính gửi:  

  - Các phòng, đơn vị thành phố; 

   - Hội đồng nghĩa vụ quân sự các phường, xã. 

  

Thực hiện Kế hoạch số 118/KH-UBND ngày 27/8/2021 của UBND thành 

phố về việc tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ vào Quân đội và thực hiện nghĩa 

vụ tham gia Công an nhân dân năm 2022;  

Căn cứ kết quả khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự và tham gia Công an nhân dân 

năm 2022, để tiếp tục thực hiện tốt công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ 

năm 2022, Hội đồng nghĩa vụ Quân sự thành phố yêu cầu các cơ quan, đơn vị, 

Hội đồng nghĩa vụ quân sự các phường, xã tiếp tục triển khai thực hiện một số 

nội dung, cụ thể như sau: 

1. Ban Chỉ huy Quân sự thành phố 

- Tiếp tục rà soát, nắm nguồn phát lệnh gọi khám bổ sung, tổ chức khám bù, 

khám vét. Tích cực, chủ động kiên quyết xử lý nghiêm những thanh niên không 

tham gia khám tuyển. 

- Chủ trì, phối hợp với phòng Y tế tổ chức bàn giao hồ sơ sức khoẻ công dân 

được gọi nhập ngũ cho các đơn vị nhận quân theo kế hoạch. 

- Liên hệ với Bệnh viện Mắt, Bệnh viện Quân Y5 để khám đối với những công 

dân Hội đồng khám sức khỏe thành phố chưa thể kết luận kết quả khám chuyên khoa.  

- Tổ chức Hội nghị hiệp đồng với các đơn vị nhận quân bảo đảm chặt chẽ, 

chất lượng. 

- Phối hợp với Công an thành phố và Viện Kiểm sát nhân dân thành phố tổ 

chức xét duyệt tiêu chuẩn chính trị đạo đức cho công dân đủ sức khỏe theo hướng 

dẫn của Bộ Quốc phòng và Bộ Công an về tiêu chuẩn chính trị, nguyên tắc, thủ tục 

tuyển chọn công dân nhập ngũ. 

- Phát lệnh gọi công dân nhập ngũ, cấp phát quân trang, tổ chức các hoạt 

động thăm hỏi, tặng quà cho công dân nhập ngũ. 

- Tham mưu chuẩn bị các điều kiện và tổ chức Lễ giao nhân quân năm 2022, 

(dự kiến tổ chức vào ngày 16/2/2022) trang trọng, an toàn, tiết kiệm và đảm bảo 

công tác phòng, chống dịch Covid-19, không để sót, lọt trường hợp nghi ngờ và 

nhiễm Covid - 19 vào các đơn vị trước, trong và sau Lễ giao nhận quân. 
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2. Công an thành phố 

 - Phối hợp với Phòng Tư pháp tham mưu cho Chủ tịch UBND thành phố 

hướng dẫn các phường, xã quy trình xử lý vi phạm đối với những công dân trốn, 

tránh thực hiện NVQS, kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy 

định của Luật Nghĩa vụ quân sự.  

- Bàn giao hồ sơ, lý lịch công dân được gọi nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ  

tham gia Công an nhân dân cho các đơn vị nhận quân theo kế hoạch. 

 - Phối hợp tổ chức xét duyệt tiêu chuẩn chính trị đối với các công dân đủ 

điều kiện nhập ngũ năm 2022. 

 - Phối hợp với Ban Chỉ huy quân sự thành phố xây dựng kế hoạch bảo đảm 

an ninh trật tự tại khu vực tổ chức Lễ giao nhận quân năm 2022 của thành phố. 

 3. Phòng Y tế  

- Hoàn thiện phiếu sức khoẻ Nghĩa vụ quân sự và bàn giao cho cơ quan 

Thường trực Ban CHQS thành phố để hoàn thiện hồ sơ nhập ngũ cho thanh niên. 

- Chỉ đạo rà soát và tổ chức tiêm 2 mũi vacxin đủ 14 ngày và xét nghiệm 

RT-PCR có hiệu lực đến hết ngày giao quân. 

 4. Trung tâm Y tế thành phố 

 - Chỉ đạo Trạm Y tế các phường, xã hoàn thiện các thủ tục sơ, khám tuyển 

nghĩa vụ quân sự theo quy định. 

 - Tổ chức khám bù, khám vét cho các công dân đi làm ăn xa, chưa về khám 

theo kế hoạch khi có mặt tại địa phương. 

 - Sẵn sàng tổ chức phúc tra lại sức khỏe đối với các công dân có phân loại 

chưa rõ ràng khi Hội đồng nghĩa vụ quân sự thành phố yêu cầu. 

5. Phòng Văn hóa - Thông tin, Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền 

thanh thành phố 

- Tiếp tục tuyên truyền Luật Nghĩa vụ quân sự, Luật Công an nhân dân; qua đó 

phát huy tinh thần trách nhiệm của các ban ngành, đoàn thể trên địa bàn thành phố. 

- Viết tin, bài, đăng tải hình ảnh tuyên truyền trên các phương tiện thông tin 

đại chúng về những điển hình trong công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ 

nhằm nhân rộng, khích lệ thanh niên tình nguyện trong việc tham gia nghĩa vụ quân 

sự và nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho mọi người về nhiệm vụ tuyển chọn, gọi 

công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân. 

- Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thanh thành phố chủ trì, phối hợp 

với Ban Chỉ huy quân sự thành phố và các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức 

trang trí khánh tiết; treo băng rôn khẩu hiệu, pa nô, áp phích, maket trong ngày tổ 

chức Lễ giao nhận quân năm 2022. 

6. Trung tâm Chính trị Thành ủy 

- Phối hợp với Ban Tổ chức Thành ủy tham mưu cho Ban Thường vụ Thành 

ủy mở 01 lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng cho thanh niên trong diện nhập ngũ. 

Bảo đảm sau khi học xong những đoàn viên ưu tú được cấp chứng nhận đã qua lớp 

bồi dưỡng nhận thức về đảng sẽ tiếp tục phấn đấu trở thành đảng viên. 
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7. Hội Cựu chiến binh thành phố, Thành đoàn Tam Điệp 

Phối hợp với các cơ quan chức năng thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận 

động thanh niên tình nguyện nhập ngũ tổ chức gặp mặt, giao lưu tọa đàm khơi dậy 

tinh thần yêu nước, yêu quê hương tạo khí thế sôi nổi hăng hái cho các thanh niên 

lên đường nhập ngũ. 

8. Hội đồng Nghĩa vụ các phường, xã 

- Tổ chức rà soát, hoàn thiện Phiếu sức khỏe nghĩa vụ quân sự (phần sơ yếu 

lý lịch). Quản lý chặt chẽ số công dân đủ điều kiện nhập ngũ. 

- Xây dựng kế hoạch, tổ chức thâm nhập số thanh niên đủ điều kiện nhập 

ngũ, hoàn thiện hồ sơ; thực hiện tốt công tác chính sách động viên các thanh niên 

lên đường nhập ngũ, quân số dự phòng thành phố giao để sẵn sàng bù đổi. 

- Lựa chọn công dân đủ điều kiện nhập ngũ, đạt tiêu chuẩn đi học lớp đối 

tượng Đảng do thành phố tổ chức, tạo nguồn phát triển Đảng và nguồn cán bộ cơ 

sở sau này. Khảo sát và nắm chắc những công dân đủ điều kiện nhập ngũ có hoàn 

cảnh gia đình đặc biệt khó khăn. Đồng thời vận động các cấp, các ngành và toàn 

dân xây dựng quỹ, tặng quà cho công dân lên đường nhập ngũ. 

- Chăm lo giải quyết chế độ chính sách, giới thiệu việc làm, học nghề cho 

quân nhân hoàn thành nghĩa vụ quân sự tại ngũ và thực hiện tốt chính sách hậu 

phương quân đội. 

Yêu cầu các cơ quan, đơn vị, Hội đồng nghĩa vụ quân sự các phường, xã 

nghiêm túc triển khai thực hiện./.  

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Thường trực Thành ủy (để b/c); 

- Chủ tịch và các PCT UBND thành phố; 

- Thành viên Hội đồng NVQS thành phố; 

- Lưu: HĐ. 

TM. HỘI ĐỒNG 

 CHỦ TỊCH  

  

 

 
 

CHỦ TỊCH UBND THÀNH PHỐ 

Hoàng Mạnh Hùng 
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