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KẾ HOẠCH
Phân công nhiệm vụ cho các thành viên trong ngày sơ tuyển sức khỏe

thực hiện Nghĩa vụ quân sự năm 2022

- Căn cứ Luật nghĩa vụ quân sự năm 2015; 
- Thực hiện Kế hoạch số 637/KH-HĐNVQS ngày 07/10/2021 của Hội đồng NVQS 

phường về việc phân công thành viên hội đồng NVQS phụ trách và đôn đốc các đơn vị 
thực hiện công tác tuyển quân năm 2022;

Hội đồng NVQS phường xây dựng Kế hoạch phân công nhiệm vụ cụ thể cho các 
thành viên trong ngày sơ tuyển sức khỏe thực hiện nghĩa vụ quân sự năm 2022.

1. Ban Chỉ huy quân sự phường: 
- Phối hợp với Công chức Văn hóa, Đài truyền thanh tổ chức trang trí, khánh tiết 

và tuyên truyền trong ngày sơ tuyển; 
- Phối hợp với Trạm y tế chuẩn bị bàn ghế, bố trí phòng sơ tuyển hợp lý.
- Chỉ đạo các đồng chí Khu đội trưởng phối hợp với các ngành, đoàn thể, và các 

Khu dân cư đôn đốc, động viên công dân tham gia sơ tuyển đầy đủ, đúng giờ; Lập biên 
bản xác minh lý do công dân vắng sơ tuyển và biên bản vi phạm hành chính đối với 
những công dân vắng sơ tuyển.

- Hướng dẫn công dân vào các phòng khám đảm bảo an toàn, khoa học.
- Tổ chức chụp ảnh và điều động công dân tham gia khám tuyển sức khoẻ NVQS 

tại thành phố bảo đảm chất lượng, đúng thời gian, đủ chỉ tiêu trên giao.
2. Công an phường:
- Phối hợp với các ngành, đoàn thể, các Khu dân cư và Khu đội trưởng đôn đốc, 

động viên công dân tham gia sơ tuyển đầy đủ, đúng giờ; tham gia lập biên bản xác 
minh lý do công dân vắng sơ tuyển và Biên bản vi phạm hành chính đối với công dân 
vắng sơ tuyển.

- Xây dựng kế hoạch, hướng dẫn công dân tham gia khám tuyển nghĩa vụ thực 
hiện Công an nhân dân theo chỉ tiêu trên giao.

3. Các ban ngành, đoàn thể: 
- Tổ chức tuyên truyền sâu rộng đến toàn thể hội viên của tổ chức do mình phụ 

trách về quyền lợi, nghĩa vụ, trách nhiệm của công dân trong sự nghiệp xây dựng và 
bảo vệ tổ quốc.

- Phối hợp tốt với các Khu dân cư đôn đốc, động viên các công dân đủ điều kiện 
tham gia sơ tuyển thực hiện nghĩa vụ quân sự năm 2022, đặc biệt là địa bàn đã được 
phân công phụ trách.

4. Trạm y tế:
- Phối hợp với Ban CHQS chuẩn bị bàn ghế, bố trí phòng sơ tuyển hợp lý.



- Xây dựng Kế hoạch, phân công nhân viên trạm tham gia phục vụ đoàn kiểm tra 
sức khỏe của Trung tâm y tế thành phố.

5. Đài Truyền thanh:
- Tổ chức tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh của phường và tại địa điểm sơ 

tuyển; thông báo tiến độ và danh sách công dân vắng sơ tuyển.
6. Các đồng chí chuyên môn:
- Đồng chí: Đào Bá Trung, Bí thư Đoàn thanh niên, 

Nguyễn Thị Giang, Công chức Văn hóa 
Ghi điền vào Lệnh gọi công dân khám sức khỏe Nghĩa vụ quân sự tại Ban 

CHQS thành phố.
- Đồng Chí: Nguyễn Thị Yến, Công chức LĐ-TB&XH

Nguyễn Thị Quyên, Công chức Địa chính
Cao Thị Thu Thảo, Công chức Kế toán - Tài chính

Lấy thông tin của công dân, ghi điền phiếu sơ tuyển sức khỏe NVQS
7. Ban bảo vệ dân phố:
- Đảm bảo an ninh trật tự trong thời gian diễn ra sơ tuyển.
- Hướng dẫn công dân đến sơ tuyển thực hiện giãn cách xã hội và để xe đúng nơi 

quy định.
8. Các khu dân cư:
- Phối hợp tốt với các ban ngành đoàn thể, các tổ chức chính trị xã hội và chỉ đạo 

Khu đội trưởng đôn đốc, động viên các công dân đủ điều kiện tham gia sơ tuyển thực 
hiện nghĩa vụ quân sự năm 2022 đầy đủ, đúng giờ.

- Phối hợp với Ban CHQS phường, Cảnh sát khu vực tổ chức lập biên bản vi 
phạm hành chính đối với những công dân vắng sơ tuyển.

Công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2022 trong điều kiện thực tại 
rất khó khăn về nguồn nhân lực. Đề nghị cấp uỷ chi bộ, quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sâu 
sát. Các ban ngành đoàn thể, các khu dân cư, trú trọng quan tâm hơn nữa để hoàn thành 
100% chỉ tiêu tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2022./.

Nơi nhận:                                                                             
- Trưởng các ngành, đoàn thể;
- Trưởng Khu dân cư;
- Thành viên tham gia sơ tuyển;
- Lưu VP, QS.

TM. HỘI ĐỒNG NVQS PHƯỜNG
CHỦ TỊCH

Vũ Đình Bẩy
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