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CHỈ THỊ 
Về việc chuẩn bị thực lực tuyển chọn và 

gọi công dân nhập ngũ năm 2023 

----- 

 
 

Công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ (nghĩa vụ quân sự và Công an) 

năm 2022 được cấp ủy, chính quyền và các đơn vị từ huyện đến cơ sở quan tâm lãnh 

đạo, chỉ đạo, quán triệt, triển khai thực hiện đạt kết quả tốt, giao quân đạt 100% chỉ 

tiêu trên giao; thực hiện đúng quy trình, quy định của Luật Nghĩa vụ quân sự, Luật 

Công an nhân dân và các văn bản hướng dẫn của trên; việc tổ chức giao, nhận quân 

đảm bảo trang trọng, nhanh gọn, an toàn tuyệt đối, gắn với thực hiện tốt các biện pháp 

phòng, chống dịch bệnh Covid-19 theo quy định. 

Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện vẫn còn một số hạn chế, đó là: Việc 

đăng ký quản lý công dân trong độ tuổi nhập ngũ có địa phương làm chưa chặt chẽ, 

còn để sót thực lực; tổ chức xét duyệt thực lực thiếu chính xác nên hồi lệnh khám 

sức khỏe vẫn còn, chất lượng sức khỏe thanh niên trúng tuyển thấp, loại trả nhiều; 

công tác tuyên truyền Luật Nghĩa vụ quân sự chưa được thường xuyên, chủ yếu tập 

trung tuyên truyền trong những ngày gần giao quân là chính... Do đó, cần nghiêm 

túc rút kinh nghiệm và khắc phục trong thời gian tới. 

Để hoàn thành tốt công tác chuẩn bị thực lực tuyển chọn, gọi công dân nhập 

ngũ năm 2023; Ban Thường vụ Huyện ủy yêu cầu các Cấp ủy, tổ chức Đảng, chính 

quyền, Mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội thực hiện tốt một số nhiệm vụ 

như sau: 

1. Tăng cường sự lãnh đạo của các Cấp ủy, tổ chức Đảng, sự chỉ đạo của 

chính quyền, sự phối hợp của Mặt trận, các đoàn thể chính trị-xã hội, các địa 

phương trong công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2023.  

2. Kiện toàn Hội đồng Nghĩa vụ quân sự các cấp đủ số lượng, đúng thành 

phần quy định tại Điều 36 Luật Nghĩa vụ quân sự năm 2015; thành lập Hội đồng 

Khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự đủ số lượng, đúng thành phần, đảm bảo năng lực 

chuyên môn, trang bị đầy đủ trang thiết bị cần thiết để khám, kết luận sức khỏe 

chính xác theo quy định hiện hành.  

3. Tổ chức thực hiện nghiêm túc công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập 

ngũ theo đúng quy định của pháp luật, từ khâu sơ tuyển, xét duyệt, khám tuyển, 

đảm bảo công khai, dân chủ, công bằng, chú trọng về chất lượng, tiêu chuẩn chính 

trị, đạo đức tốt và trình độ học vấn (tuyển hết đại học, cao đẳng đến trung cấp, tốt 

nghiệp trung học phổ thông, nếu thiếu thì chọn đến lớp 8/12) với phương châm 

“Giao người nào chắc người đó”, tuyệt đối không để các đối tượng vi phạm pháp 

luật nhập ngũ vào quân đội, công an; bảo đảm 100% xã, thị trấn giao quân đạt chỉ 

tiêu được giao (mỗi xã, thị trấn có ít nhất 01 đảng viên nhập ngũ).  
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4. Đảng ủy Quân sự huyện chỉ đạo Ban Chỉ huy quân sự huyện thực hiện tốt 

vai trò tham mưu, đồng thời là trung tâm hiệp đồng, phối hợp với Công an huyện, 

các cơ quan, địa phương và các đơn vị nhận quân, hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc, 

kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện các bước từ khâu sơ tuyển, khám tuyển, 

sức khỏe đến suốt quá trình giao, nhận quân. Tổ chức lễ giao, nhận quân theo đúng 

quy định hiện hành; giao quân đúng thời gian, đủ số lượng, bảo đảm chất lượng, 

nhanh, gọn, an toàn, tiết kiệm. 

5. Đảng ủy Công an huyện chỉ đạo Công an huyện phối hợp với Ban Chỉ huy 

quân sự huyện trong tuyển chọn thanh niên nhập ngũ vào Công an nhân dân; chỉ đạo 

Công an xã, thị trấn phối hợp với Ban Chỉ huy quân sự cùng cấp, kiểm tra và chịu 

trách nhiệm về tiêu chuẩn đạo đức, tiêu chuẩn chính trị của công dân nhập ngũ; xử lý 

trách nhiệm tổ chức, cá nhân đối với các trường hợp công dân bị loại trả về tiêu chuẩn 

chính trị; không bỏ sót nguồn thực lực. 

6. Làm tốt công tác tuyền truyền, giáo dục nhằm nâng cao nhận thức, ý thức 

trách nhiệm công dân thực hiện Luật Nghĩa vụ quân sự năm 2015, Luật Công an 

nhân dân năm 2014 và các văn bản liên quan đến công tác tuyển quân bằng nhiều 

hình thức phù hợp, phong phú, thiết thực, hiệu quả để tạo phong trào quần chúng 

sôi nổi, khích lệ, động viên thanh niên hăng hái thực hiện nghĩa vụ quân sự và 

tham gia Công an nhân dân trong sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc. 

7. Chỉ đạo xử lý nghiêm các sai phạm trong quá trình tuyển chọn và gọi 

công dân nhập ngũ (nếu có) để tạo sự thống nhất cao trong quần chúng nhân dân. 

Kiên quyết xử lý nghiêm công dân chống khám, chống lệnh gọi nhập ngũ theo 

Nghị định số 37/2022/NĐ-CP ngày 06/6/2022 của Chính phủ.  

8. Thực hiện tốt công tác chính sách hậu phương quân đội, động viên gia 

đình công dân chuẩn bị nhập ngũ, đang tại ngũ; làm tốt công tác đón quân nhân 

hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về địa phương theo đúng quy định, tạo điều kiện 

cho học nghề, giải quyết việc làm ổn định đời sống. 

9. Các cấp ủy, tổ chức Đảng, chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể chính 

trị-xã hội huyện lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt và tổ chức tuyên truyền Chỉ thị này 

cho đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, hội viên, đoàn viên 

và Nhân dân, đồng thời căn cứ chức năng, nhiệm vụ xây dựng Kế hoạch để triển 

khai thực hiện Chỉ thị đạt kết quả. 

10. Giao Đảng ủy Quân sự huyện tham mưu Huyện ủy thành lập Tổ giám sát 

công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2023. Đồng thời, chủ trì, phối 

hợp với các cơ quan có liên quan theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát 

việc tổ chức thực hiện Chỉ thị này; định kỳ báo cáo kết quả về Ban Thường vụ 

Huyện ủy để chỉ đạo. 
 

Nơi nhận:                                                   
- Thường trực Tỉnh ủy,                    

- Đảng ủy Quân sự tỉnh, 

- HĐND, UBND huyện, 

- Mặt trận, các đoàn thể CT-XH huyện, 

- Các chi bộ, Đảng bộ trực thuộc; 

- Các đ/c Huyện ủy viên,      

- Lưu VPHU. 

        T/M BAN THƯỜNG VỤ 

      BÍ THƯ 

 

 

 

 

       Nguyễn Hữu Tuấn 
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