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BCH ĐOÀN TỈNH NINH THUẬN ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH 

****  

Số:      -KH/TĐTN-XDTCĐH Ninh Thuận, ngày      tháng     năm 2022 

 

 

KẾ HOẠCH 
Tham gia vận động và chuẩn bị thực lực cho 

công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2023 

 

 

Căn cứ Kế hoạch số 2074/KH-UBND, ngày 18/5/2022 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh về việc triển khai công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 

2023; Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn xây dựng Kế hoạch tham gia vận động và 

chuẩn bị thực lực cho công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2023 với 

những nội dung cụ thể như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Phát huy vai trò, trách nhiệm của tổ chức Đoàn trong tham gia chuẩn bị 

thực lực tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2023. Nâng cao nhận thức, 

lý tưởng, tinh thần yêu nước, xung kích tình nguyện của đoàn viên, thanh niên 

tham gia bảo vệ Tổ quốc; đồng thời chăm lo thiết thực cho lực lượng thanh niên 

hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về địa phương, đơn vị. 

2. Thông qua các hoạt động nhằm tuyên truyền, giáo dục sâu rộng trong 

đoàn viên, thanh niên về truyền thống đấu tranh cách mạng; bồi dưỡng tinh thần 

yêu nước, nâng cao niềm tin, lòng tự hào vào sự lãnh đạo của Đảng; đồng thời 

thấy được trách nhiệm của các cấp, các ngành, chính quyền địa phương, gia đình 

và mỗi công dân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc thời kỳ đẩy mạnh 

công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. 

3. Thực hiện đúng quy trình của Luật Nghĩa vụ quân sự, Luật Công an 

nhân dân bảo đảm dân chủ, công khai, chặt chẽ, an toàn, khách quan và đúng 

quy định của pháp luật. Tạo được sự quan tâm, đồng tình ủng hộ, hưởng ứng của 

xã hội và đông đảo đoàn viên, thanh niên. 

II. TIÊU CHUẨN NHẬP NGŨ 

1. Tuổi đời: 

a) Công dân từ đủ 18 tuổi đến hết 25 tuổi. 

b) Công dân nam được đào tạo trình độ cao đẳng, đại học đã được tạm 

hoãn gọi nhập ngũ trong thời gian một khóa đào tạo của một trình độ đào tạo thì 

tuyển chọn và gọi nhập ngũ đến hết 27 tuổi. 

2. Tiêu chuẩn chính trị: 

a) Thực hiện theo Thông tư liên tịch số 50/2016/TTLT-BQP-BCA ngày 

15/4/2016 của Bộ quốc phòng – Bộ Công an về việc Quy định tiêu chuẩn tuyển 

chọn công dân vào phục vụ trong Quân đội nhân dân Việt Nam. 
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b) Đối với các cơ quan, đơn vị và vị trí trọng yếu cơ mật trong Quân đội; 

lực lượng Tiêu binh, Nghi lễ; lực lượng Vệ binh và Kiểm soát quân sự chuyên 

nghiệp: Thực hiện tuyển chọn theo quy định và Thông tư số 263/2013/TT-BQP 

này 31/12/2013 của Bộ Quốc Phòng. 

3. Tiêu chuẩn sức khỏe: 

a) Tuyển chọn những công dân có sức khỏe 1,2,3 theo quy định tại Thông 

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

về việc Hướng dẫn việc khám sức khỏe thực hiện quân sự. 

b) Đối với các cơ quan, đơn vị, vị trí quy định tại Điểm b, Khoản 2, Mục 

II nêu trên (tiêu chuẩn chính trị): Thực hiện tuyển chọn bảo đảm tiêu chuẩn 

riêng theo quy định của Bộ Quốc phòng. 

c) Không gọi nhập ngũ vào Quân đội những công dân có sức khỏe loại 3 

tật khúc xạ về mắt (cận thị 1,4 diop trở lên, viễn thị các mức độ); nghiện ma túy, 

nhiễm HIV, AIDS. 

4. Tiêu chuẩn văn hóa: 

a) Tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ những công dân có trình độ văn 

hóa lớp 8 trở lên, lấy từ cao xuống thấp. Những địa phương có khó khăn, không 

đảm bảo đủ chỉ tiêu giao quân thì báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết 

định được tuyển chọn số công dân có trình độ văn hóa lớp 7. 

b) Các xã thuộc vùng sâu, vùng xa, vùng điều kiện kinh tế - xã hội đặc 

biệt khó khăn theo quy định của pháp luật; đồng bào dân tộc thiểu số dưới 

10.000 người thì được tuyển không quá 25% công dân có trình độ văn hóa cấp 

tiểu học còn lại là trung học cơ sở trở lên. 

III. NỘI DUNG THỰC HIỆN 

1. Về chuẩn bị các nội dung cho công tác tuyển quân năm 2023: 

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục Luật Nghĩa vụ quân 

sự, Luật Công an nhân dân và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan trên 

các phương tiện thông tin đại chúng tại các địa bàn cơ sở, nhất là quyền và nghĩa 

vụ của công dân khi thực hiện Luật Nghĩa vụ quân sự, Luật Công an nhân dân, 

tuyên truyền về chủ quyền vùng trời, vùng biển, đất liền Việt Nam; truyền thống 

anh hùng của dân tộc, tình yêu quê hương, đất nước của quân dân Ninh Thuận 

và các thế hệ trẻ tỉnh nhà. Các hoạt động phải được tập trung thực hiện tạo thành 

một đợt sinh hoạt chính trị rộng khắp trong đoàn viên, thanh niên. Qua đó, để 

công dân trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ thấy được trách nhiệm, nghĩa vụ và 

quyền lợi của mình trong thực hiện Nghĩa vụ quân sự tự giác chấp hành. 

- Chỉ đạo Đoàn xã, phường, thị trấn chủ động tham gia, phối hợp Ban  Chỉ 

huy Quân sự địa phương trên cơ sở số lượng thực lực công dân trong độ tuổi sẵn 

sàng nhập ngũ của cấp huyện, thành phố, khẩn trương tổ chức triển khai công 

tác lên danh sách ban đầu, rà soát đối chiếu, bổ sung thực lực, bảo đảm chặt chẽ 

sự phối hợp đồng bộ của các ban, ngành, đoàn thể ở địa phương nhằm không để 

sót thực lực. Tổ chức rà soát lên danh sách, xét duyệt thực lực tuyển chọn, gọi 

công dân nhập ngũ đúng theo Luật Nghĩa vụ quân sự; Luật Công an nhân dân; 
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Nghị định số 70/2019/NĐ-CP ngày 23/8/2019 của Chính phủ (Quy định về thực 

hiện Nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân); 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); Thông tư liên tịch số 50/2016/TTLT-BQP-BCA ngày 15/4/2016 của 

Bộ Quốc phòng – Bộ Công an (Quy định tiêu chuẩn chọn công dân vào phục vụ 

trong Quân đội nhân dân Việt Nam); Thông tư liên tịch số 16/2016/TTLT-BYT-

BQP ngày 30/6/2016 của Bộ Y tế - Bộ Quốc phòng (quy định việc khám sức 

khỏe thực hiện NVQS); các văn bản pháp luật có liên quan và hướng dẫn của 

Bộ, Quân khu. Việc tổ chức xét duyệt bảo đảm chặt chẽ, khách quan, dân chủ, 

công khai, công bằng xã hội. Tăng cường tuyên truyền, vận động đoàn viên, 

thanh niên thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19, giữ 

gìn sức khỏe để đủ  điều kiện thực hiện nghĩa vụ quân sự theo quy định; đồng 

thời vận động đoàn viên, thanh niên phát huy tinh thần tuổi trẻ, tích cực viết đơn 

tình nguyện thực hiện nghĩa vụ quân sự năm 2023 sẵn sàng nhận nhiệm vụ lên 

đường nhập ngũ, đăng ký tình nguyện phục vụ lâu dài trong quân ngũ; tổ chức 

cho đoàn viên, thanh niên ký cam kết không đào, bỏ ngũ. 

- Tích cực vận động các nguồn lực kinh tế địa phương thực hiện tốt công 

tác hậu phương quân đội, chăm lo, hỗ trợ cho đoàn viên, thanh niên và gia đình 

đoàn viên, thanh niên chuẩn bị nhập ngũ; nắm bắt tình hình tư tưởng, nguyện 

vọng của đoàn viên, thanh niên trúng tuyển nghĩa vụ quân sự năm 2023, đặc biệt 

quan tâm các trường hợp đoàn viên, thanh niên có hoàn cảnh gia đình khó khăn 

nhằm động viên, tạo điều kiện thuận lợi cho đoàn viên, thanh niên yên tâm, sẵn 

sàng nhập ngũ. 

- Tăng cường công tác tuyên truyền về tổ chức Đoàn- Hội, mở các lớp tìm 

hiểu về Đoàn và thực hiện tốt công tác phát triển đoàn viên cho những thanh 

niên ưu tú tham gia tốt các hoạt động xã hội tại địa phương trước khi lên đường 

nhập ngũ; tham mưu cấp ủy Đảng địa phương tăng cường vận động đảng viên 

trẻ tình nguyện đăng ký tham gia nghĩa vụ quân sự năm 2023; tổ chức kết nạp 

Đảng cho những đoàn viên ưu tú chuẩn bị nhập ngũ; quan tâm đến chất lượng 

đoàn viên, không vì số lượng và thành tích. 

- Tổ chức các diễn đàn, giao lưu văn hóa - văn nghệ, thể dục - thể thao, … 

cho Đoàn viên, thanh niên phù hợp với quy định về phòng chống dịch bệnh 

Covid-19; tổ chức các hoạt động thăm, tặng quà tân binh trước khi lên đường 

nhập ngũ và công dân khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về địa phương. 

- Vận động Đoàn viên, thanh niên tham gia tốt lực lượng Dân quân tự vệ, 

thực hiện tốt chế độ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu và tổ chức các hoạt động vì 

cuộc sống cộng đồng. 

- Các huyện, thành Đoàn phối hợp chặt chẽ với Ban Chỉ huy Quân sự các 

huyện, thành phố triển khai thực hiện tốt công tác chuẩn bị, tổ chức Lễ giao, 

nhận quân năm 2023 theo đúng hướng dẫn của Bộ và Quân khu, bảo đảm trang 

trọng, thể hiện được là ngày hội tòng quân của tỉnh, gắn với thực hiện tốt các 

biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19; hoàn thành tốt công tác giao quân 

đủ chỉ tiêu, đảm bảo tiêu chuẩn, chất lượng cho các đơn vị nhận quân. 

2. Về công tác hậu phương quân đội, chăm lo cho thanh niên xuất ngũ 
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trở về địa phương, đơn vị: 

- Rà soát lại tình hình thanh niên xuất ngũ trên địa bàn thời gian qua; phối 

hợp cùng các đơn vị lực lượng vũ trang rà soát, tổng hợp danh sách những đoàn 

viên, thanh niên của địa phương đã hoàn thành nghĩa vụ quân sự, chuẩn bị xuất 

ngũ trở về trong năm 2023; tổ chức thăm hỏi, khảo sát, nắm bắt tâm tư nguyện 

vọng, nhu cầu về việc học, việc làm của đoàn viên, thanh niên để kịp thời có 

phương án hỗ trợ hiệu quả. 

- Tham mưu cấp ủy, lãnh đạo địa phương, đề xuất các đơn vị chức năng 

có liên quan tham gia cùng tổ chức Đoàn triển khai các giải pháp hỗ trợ đoàn 

viên, thanh niên về vay vốn học tập, làm kinh tế, giới thiệu việc làm và những 

vấn đề có liên quan… Tiếp tục tăng cường vận động nguồn lực đẩy mạnh các 

hoạt động chăm lo, hỗ trợ cho gia đình có đoàn viên, thanh niên xuất ngũ, đặc 

biệt là những trường hợp có hoàn cảnh khó khăn. Phối hợp chặt chẽ với Ban chỉ 

huy Quân sự huyện, thành phố tổ chức thành công Lễ đón quân nhân hoàn thành 

nghĩa vụ quân sự tại ngũ trở về địa phương. 

- Hướng dẫn các thủ tục chuyển sinh hoạt Đoàn, Đảng; tích cực tuyên 

truyền vận động đoàn viên, thanh niên xuất ngũ trở về tham gia sinh hoạt Đoàn - 

Hội tại địa phương. Nắm bắt danh sách đoàn viên, thanh niên xuất ngũ là đảng 

viên trẻ có năng lực, trình độ tham mưu cấp ủy, lãnh đạo bổ sung vào nguồn 

nhân sự quy hoạch của tổ chức Đoàn; bố trí tham gia công tác ở những vị trí phù   

hợp tại địa phương. 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Tỉnh Đoàn: 

- Triển khai Kế hoạch tham gia vận động và chuẩn bị thực lực cho công 

tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2023 đến các huyện, thành Đoàn. 

- Giao Ban Xây dựng tổ chức Đoàn – Hội là bộ phận thường trực, có trách 

nhiệm hướng dẫn, đôn đốc, theo dõi việc triển khai thực hiện Kế hoạch này; chủ 

động tuyên truyền trên trang thông tin điện tử Tỉnh Đoàn, Fanpage, các chuyên 

trang trên Báo Ninh Thuận và chương trình “Tạp chí thanh niên“. 

2. Các huyện, thành Đoàn: 

- Căn cứ Kế hoạch trên, các đơn vị chủ động báo cáo, tham mưu, đề xuất 

với cấp ủy xây dựng Kế hoạch tổ chức thực hiện các hoạt động phù hợp với tình 

hình thực tế tại địa phương; tích cực tham gia thực hiện công tác tuyển chọn và 

gọi công dân nhập ngũ năm 2023 tại địa phương, đơn vị. 

- Phối hợp tổ chức Lễ đón quân nhân hoàn thành nghĩa vụ quân sự tại ngũ 

trở về địa phương và Lễ giao quân năm 2023; thường xuyên tổ chức các hoạt 

động thăm hỏi, động viên, giao lưu với các tân binh. Chú trọng tuyên truyền và 

đăng tin các hoạt động về công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2023 

trên các trang mạng xã hội của đơn vị, địa phương. 

- Báo cáo nhanh kết quả công tác công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập 

ngũ năm 2023 gửi vào ngày 27/01/2023; đồng thời gửi báo cáo kết quả hoạt 

động và đường link tin bài trước ngày 10/2/2023 về Tỉnh Đoàn qua Ban Xây 
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dựng tổ chức Đoàn – Hội, email: xaydungdoanninhthuan@gmail.com .  

Trên đây là Kế hoạch tham gia vận động và chuẩn bị thực lực cho công tác 

tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2023 của Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn./. 

 

 

Nơi nhận:  
- Ban Tuyên giáo TW Đoàn (báo cáo); 

- BCH Quân sự tỉnh; 

- Thường trực Tỉnh Đoàn; 

- Các huyện, thành ủy; 

- Các huyện, thành Đoàn (t/h); 

- Lưu VT, XDTCĐH (Ngọc) 

TM. BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ĐOÀN 

BÍ THƯ 

 

 

 

 
Huỳnh Hữu Phúc 
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ĐƠN VỊ ………………………. 

*** 
ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH 

 

Ninh Thuận, ngày       tháng     năm 2023 

 

PHỤ LỤC 

Báo cáo số liệu Thanh niên xuất ngũ trở về địa phương năm 2022, đầu năm 2023  

 và Đoàn viên, thanh niên tham gia Nghĩa vụ quân sự - Năm 2022 

của các huyện, thành Đoàn 

---------- 

 

 
 

 

Stt 

 

 

Đơn vị 

Thanh niên xuất ngũ Thanh niên nhập ngũ  

Năm 2023 

Hoạt động hỗ 

trợ, chăm lo cho 

đoàn viên, thanh 

niên xuất ngũ 

Hoạt động hỗ trợ, 

chăm lo cho đoàn 

viên, thanh niên 

nhập ngũ 

Tổng hoạt động 

hỗ trợ, chăm lo 

cho đoàn viên, 

thanh niên xuất 

ngũ, nhập ngũ 

Năm  

2022 

Đầu 

năm 

2023 

Tổ chức 

tư vấn, 

định 

hướng 

việc làm, 

học nghề 

và xuất 

khâu lao 

động cho 

TN xuất 

ngũ 

Chỉ tiêu tỉnh giao Thanh 

niên 

viết 

đơn 

tình 

nguyện 

Đoàn 

viên 

Đảng 

viên 

Số 

buổi 

gặp 

mặt 

Tổng 

số 

quà 

tặng 

Tổng 

kinh 

phí 

(VNĐ) 

Số 

buổi 

gặp 

mặt 

Tổng 

số 

quà 

tặng 

Tổng 

kinh 

phí 

(VNĐ) 

Số 

buổi 

gặp 

mặt 

Tổng 

số 

quà 

tặng 

Tổng 

số quà 

tặng 
Tham gia 

nghĩa vụ 

quân sự 

Tham gia 

nghĩa vụ 

Công an 

Tổng cộng thanh 

niên tham gia 

nghĩa vụ quân sự, 

công an 

Chính 

thức 

Dự 

bị 

Chính 

thức 

Dự 

bị 

Chính 

thức 

= (5)+(7) 

Dự bị 

= (6)+(8) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) 

01 Thành Đoàn PR-TC                      

02 Huyện Đoàn Ninh Phước                      

03 Huyện Đoàn Thuận Nam                      

04 Huyện Đoàn Bác Ái                      

05 Huyện Đoàn Thuận Bắc                      

06 Huyện Đoàn Ninh Sơn                      

07 Huyện đoàn Ninh Hải                      
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