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CHỈ THỊ 

Về việc tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ 

và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân và đón nhận 

hạ sĩ quan, binh sĩ hoàn thành nghĩa vụ trở về địa phương năm 2022 

 

 

Năm 2021 công tác tuyển chọn, gọi công nhân nhập ngũ và thực hiện 

nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân (CAND) của thành phố Vĩnh Yên bảo 

đảm chặt chẽ, khách quan, dân chủ, công bằng, công khai và đúng luật; đặc 

biệt trong thời điểm bàn giao công dân lên đường bảo vệ Tổ quốc thì đại dịch 

Covid-19 đã bùng phát, ảnh hưởng đến tỉnh Vĩnh Phúc và trong đó có thành 

phố Vĩnh Yên; mặc dù vậy, cấp uỷ, chính quyền địa phương, Hội đồng nghĩa 

vụ quân sự các cấp, các cơ quan, đoàn thể đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và 

thực hiện đồng bộ các giải pháp theo quy trình các bước tuyển chọn và gọi 

công dân nhập ngũ, giao đủ 125/125 thanh niên nhập ngũ vào các đơn vị 

Quân đội và 27/27 thanh niên tham gia nghĩa vụ CAND bảo đảm trang 

nghiêm, đúng quy định, an toàn tuyệt đối. 

Tuy nhiên, công tác tuyển quân còn một số tồn tại, hạn chế đó là: công tác 

tuyên truyền vận động công dân thực hiện Luật Nghĩa vụ quân sự (NVQS) chưa 

sâu; việc tham mưu cho cấp uỷ, chính quyền địa phương của Hội đồng NVQS 

một số xã, phường chưa kịp thời; công tác đăng ký, quản lý công dân trong độ 

tuổi sẵn sàng nhập ngũ chưa chặt chẽ, chất lượng khám tuyển sức khoẻ chưa 

cao, số thanh niên sau khi khám tuyển còn xăm hình với diện tích rộng và phản 

cảm nhằm trốn tránh thực hiện NVQS, vẫn phải bù đổi cho các đơn vị sau khi 

giao quân. 

Quán triệt và thực hiện nghiêm Chỉ thị số 17/CT-UBND ngày 12/10/2021 

của Chủ tịch UBND tỉnh về việc tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và thực 

hiện nghĩa vụ tham gia CAND và đón nhận hạ sĩ quan, binh sĩ hoàn thành nghĩa 

vụ trở về địa phương năm 2022. Để hoàn thành tốt nhiệm vụ tuyển chọn, gọi 

công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia CAND và đón nhận hạ sĩ 

quan, binh sĩ hoàn thành nghĩa vụ trở về địa phương năm 2022; Chủ tịch Uỷ ban 

nhân dân thành phố chỉ thị: 

 1. Công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ 

tham gia CAND năm 2022 là nhiệm vụ chính trị trọng tâm của năm, để hoàn 

thành chỉ tiêu theo Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh. Các cấp, các ngành, 

thành viên Hội đồng NVQS cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện 

nghiêm Luật NVQS và các văn bản hướng dẫn thi hành về công tác tuyển chọn, 

gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia CAND, đặc biệt là khâu 
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tuyên truyền, giáo dục trong nhân dân, nhất là đối tượng thanh niên trong độ tuổi 

sẵn sàng nhập ngũ, nhằm nâng cao ý thức, vai trò, trách nhiệm, quyền và lợi ích 

của công dân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; hoàn thành 100% 

chỉ tiêu, bảo đảm chất lượng, dân chủ, công bằng. 

 2. Ban CHQS thành phố (Cơ quan thường trực của Hội đồng NVQS thành phố): 

  - Phối hợp với Công an thành phố tham mưu giúp UBND thành phố ban 

hành Quyết định giao chỉ tiêu, kế hoạch tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và 

thực hiện nghĩa vụ tham gia CAND; các văn bản chỉ đạo hội nghị hiệp đồng, 

tổng kết rút kinh nghiệm về công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 

2022. Phối hợp với Trung tâm Y tế chỉ đạo tổ chức khám tuyển sức khoẻ thực 

hiện 2 nội dung khám trong một ngày (khám tuyển sức khoẻ, xét nghiệm HIV và 

Ma tuý). Hướng dẫn chỉ đạo Hội đồng NVQS các xã, phường thực hiện các 

bước tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ theo quy định. 

 - Chủ trì phối hợp với Công an thành phố và các đơn vị có liên quan tổ 

chức thành công buổi lễ giao nhận quân năm 2022 theo quy định của Quân đội; 

bảo đảm an toàn tuyệt đối. 

 - Phối hợp với Ban Tuyên giáo và Trung tâm bồi dưỡng chính trị tổ chức 

mở lớp tạo nguồn phát chiển Đảng viên cho số thanh niên trúng tuyển.  

 - Tham mưu Hội đồng NVQS thành phố tổ chức đón nhận hạ sĩ quan, 

binh sĩ hoàn thành nghĩa vụ trở về địa phương theo đúng quy định bảo đản trang 

trọng, nghiêm túc; tổ chức đăng ký vào ngạch dự bị động viên theo đúng Luật 

lực lượng dự bị động viên năm 2019. Phối hợp với các phòng ban, các trường, 

trung tâm dạy nghề tư vấn, giới thiệu việc làm cho Hạ sĩ quan, binh sĩ hoàn 

thành NVQS có nhu cầu việc làm trên địa bàn thành phố. 

 3. Công an thành phố:  

- Phối hợp với Ban CHQS thành phố thành lập các Tổ chỉ đạo Công an 

các xã, phường phối hợp Quân sự tiến hành rà soát toàn bộ số nguồn sẵn sàng 

nhập ngũ năm 2022 theo quy định của Luật NVQS. 

 - Chỉ đạo Công an các xã, phường phối hợp với cơ quan Quân sự cùng cấp 

kiểm tra giám sát và chịu trách nhiệm về tiêu chuẩn chính trị, đạo đức cho công dân 

nhập ngũ theo Thông tư liên tịch số 50/2016/TTLT-BQP-BCA ngày 15/4/2016 của 

Liên 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” và Thông tư số 44/2018/TT-

BCA ngày 26/12/2018 của Bộ Công an “Quy định tiêu chuẩn về chính trị của cán 

bộ, chiến sỹ Công an nhân dân. Tuyển chọn công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia 

CAND theo chỉ tiêu được giao”. Lập hồ sơ, xử lý nghiêm những công dân vi phạm 

các quy định về công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ và tham gia nghĩa 

vụ CAND theo quy định của pháp luật; quản lý chặt chẽ đối với số công dân trúng 

tuyển NVQS và tham gia nghĩa CAND. Bảo đảm an ninh, an toàn tuyệt đối tại các 

địa điểm kiểm tra, khám sức khoẻ; tổ chức lễ giao, nhận quân và quá trình vận 

chuyển quân trên địa bàn về đơn vị bảo đảm an toàn. Tổng hợp kết quả thực hiện 

nghĩa vụ tham gia CAND báo cáo theo quy định. 
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4. Trung tâm Y tế thành phố: 

- Thành lập Hội đồng khám sức khỏe và tổ chức khám sức khỏe cho 

thanh niên nhập ngũ theo đúng các văn bản hướng dẫn, phối hợp với Trung 

tâm xét nghiệm HIV và Ma tuý của tỉnh thực hiện khám tuyển sức khoẻ NVQS 

và thực hiện nghĩa vụ tham gia CAND đúng theo các Thông tư liên tịch số 

16/2016/TTLT-BYT-BQP ngày 30/6/2016 của Bộ Y tế - Bộ Quốc phòng về 

“Quy định việc khám sức khoẻ thực hiện nghĩa vụ quân sự” và Thông tư số 

45/2019/TT-BCA ngày 02/10/2019 của Bộ Công an “quy định về tiêu chuẩn 

sức khoẻ và khám sức khoẻ tuyển chọn công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia 

CAND”, chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND, HĐNVQS thành phố về kết 

quả khám tuyển sức khoẻ về số phải bù đổi sau khi nhập ngũ trong phạm vi sức 

khoẻ của Thông tư liên tịch số 16/2016/TTLT-BYT-BQP. 

- Phối hợp với Ban CHQS thành phố tham mưu giúp UBND, HĐNVQS 

thành phố chỉ đạo các xã, phường khám tuyển theo phương thức thực hiện 2 

nội dung khám trong một ngày (khám tuyển sức khoẻ, xét nghiệm HIV và Ma 

tuý). Tổ chức tiêm vắc xin phòng Covid-19 cho 100% công đân trúng tuyển 

NVQS năm 2022 (trong trường hợp có vắc xin phòng Covid-19). Làm tốt công 

tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong quá trình khám tuyển và tổ chức 

giao nhận quân. 

5. Phòng Tài chính - Kế hoạch thành phố tham mưu UBND thành phố bố 

trí và bảo đảm kinh phí thực hiện chế độ, chính sách cho công dân trong thời gian 

đăng ký, sơ tuyển, khám tuyển sức khoẻ NVQS, tổ chức lễ giao nhận quân theo 

quy định; hướng dẫn các địa phương, đơn vị thực hiện thanh toán, quyết toán theo 

đúng quy định. 

6. Phòng Văn hoá và Thông tin, Trung tâm Văn hoá Thông tin và thể thao 

thành phố thực hiện việc tuyên, phổ biến Luật NVQS, các văn bản liên quan đến 

công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ, tham gia nghĩa vụ CAND năm 

2022 phù hợp nhằm nâng cao nhận thức cho cán bộ, nhân dân và công dân trong 

độ tuổi nhập ngũ nhận thức rõ trách nhiệm, quyền lợi, nghĩa vụ trong xây dựng, 

bảo vệ Tổ quốc. 

7. Thành Đoàn Vĩnh Yên, Hội Phụ nữ thành phố chỉ đạo tổ chức Đoàn, Hội 

cơ sở phối hợp với cơ quan quân sự tham mưu cho cấp uỷ, chính quyền địa 

phương tổ chức giáo dục truyền thống quê hương, đất nước, truyền thống địa 

phương, nêu cao ý thức trách nhiệm của thanh niên đối với nhiệm vụ bảo vệ Tổ 

quốc, tổ chức giao lưu văn hoá, văn nghệ tạo khí thế vui tươi, động viên thanh 

niên lên đường nhập ngũ; quan tâm, động viên những đoàn viên, hội viên có hoàn 

cảnh khó khăn. Tổ chức kết nạp Đoàn cho 100% thanh niên đủ điều kiện nhập 

ngũ. Phối hợp với các Trường dạy nghề tổ chức tư vấn học nghề, giới thiệu việc 

làm cho công dân hoàn thành NVQS trở về địa phương. 

8. Các Phòng, ban, ngành, đoàn thể, cơ quan, doanh nghiệp trên địa bàn 

thành phố, tạo điều kiện cho cán bộ, công chức, viên chức, công nhân trong độ 

tuổi sẵn sàng nhập ngũ thực hiện Luật NVQS đang lao động và làm việc ở các 

cơ quan, tổ chức, nhà máy, công ty, xí nghiệp thực hiện NVQS làm tốt công tác 
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chính sách hậu phương Quân đội trước, trong và sau tuyển quân; giải quyết việc 

làm cho cán bộ, công chức, viên chức, công nhân, người lao động sau khi hoàn 

thành NVQS trở về địa phương theo khoản 3, điều 50, Luật NVQS và các quy 

định của Chính phủ. 

9. Ban Tuyên giáo Thành ủy chủ trì phối hợp với Đảng ủy, Ban CHQS 

thành phố, Trung tâm bồi dưỡng chính trị, Đảng ủy, UBND các xã, phường tổ 

chức mở lớp bồi dưỡng đối tượng kết nạp Đảng cho số thanh niên trúng tuyển 

NVQS năm 2022. 

10. Đề nghị Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc thành phố chỉ đạo Uỷ ban Mặt trận 

Tổ quốc các xã, phường, các tổ chức chính trị, chính trị - xã hội làm tốt công tác 

tuyên truyền, vận động hội viên, đoàn viên và các tầng lớp nhân dân thực hiện 

nghiêm Luật NVQS; phối hợp với các cơ quan chức năng kiểm tra, giám sát chặt 

chẽ việc thực hiện công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và thực hiện 

nghĩa vụ tham gia CAND. 

11. Uỷ ban nhân dân các xã, phường kiện toàn Hội đồng NVQS, Tổ khám 

sơ tuyển sức khoẻ đúng, đủ thành phần. Chỉ đạo lực lượng Quân sự, Công an thực 

hiện tốt công tác đăng ký, quản lý, rà soát nguồn sẵn sàng nhập ngũ; thực hiện các 

bước tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ theo 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”, bảo đảm công bằng, dân chủ, công khai, chú trọng tuyển chọn những công 

dân đã tốt nghiệp đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp, công dân là Đảng 

viên, cán bộ, viên chức. 

Chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể, tổ dân phố thực hiện công tác tuyên 

truyền về Luật NVQS trong nhân dân, lập danh sách công dân đủ điều kiện nhập 

ngũ năm 2022 học lớp cảm tình Đảng, thực hiện tốt công tác tặng quà, động viên 

thanh niên lên đường nhập ngũ, thực hiện nghĩa vụ tham gia CAND; kiên quyết, 

chủ động lập hồ sơ, xử lý nghiêm những trường hợp chống, trốn theo đúng quy 

định của pháp luật. Giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của nhân dân về công 

tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ ở cơ sở. Tổng hợp kết quả báo cáo 

HĐNVQS thành phố theo quy định. 

Nhận được Chỉ thị này yêu cầu các, phòng, ban, đơn vị, UBND các xã, 

phường, tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện. Ban CHQS thành phố xây dưng 

kế hoạch cụ thể về công tác tuyển quân và triển khai thực hiện nghiêm túc; đồng 

thời, theo dõi, chỉ đạo, đôn đốc việc thực hiện Chỉ thị, thường xuyên báo cáo 

UBND thành phố theo quy định./. 

 
Nơi nhận: 
- UBND, Hội đồng NVQS tỉnh (b/c); 

- Bộ CHQS tỉnh (b/c); 

- TT Thành uỷ, HĐND, UBND t.phố; 

- CPCT,CPVP; 

- Các phòng, ban, đơn vị t.phố; 

- TT YT, CA, VKS, TAND t.phố; 

- UBND các xã, phường; 

- Lưu: VT, BCHQS. 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Việt Phương 
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