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PHẦN 1
KẾT QUẢ TUYỂN CHỌN VÀ GỌI CÔNG DÂN NHẬP NGŨ NĂM 2021

I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH
- Đồng Lạc là phường mới thành lập, nằm ở cửa ngõ phía Nam của thành 

phố Chí Linh, nhân dân chủ yếu làm nông nghiệp, các ngành nghề kinh doanh dịch 
vụ phát triển nhưng còn chậm. Những năm gần đây, dưới sự tác động của nền kinh 
tế thị trường nhiều công dân trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự tham gia làm 
việc tại khu công nghiệp, doanh nghiệp liên doanh với nước ngoài. Bên cạnh đó 
việc mở cửa của các nền kinh tế phát triển trên thế giới như Nhật Bản, Hàn Quốc, 
Đài Loan… cũng thu hút rất nhiều công dân tham gia xuất khẩu lao động hoặc đi 
du học. Do vậy kinh tế của phường Đồng Lạc ngày càng phát triển, bộ mặt đô thị 
được đổi mới khang trang, đời sống nhân dân ngày càng được cải thiện và nâng 
cao rõ rệt.

Đó là thuận lợi nhưng cũng là khó khăn nhất định trong công tác rà soát, 
quản lý nguồn, tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ những năm gần đây.

1. Thuận lợi
- Phường Đồng Lạc có truyền thống cách mạng, trong mọi giai đoạn lịch sử 

luôn giữ vững mối đoàn kết trong Đảng, trong dân, đây là điều kiện tiên quyết để 
hoàn thành các chỉ tiêu, kế hoạch của nhà nước và địa phương.

- Công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ luôn được sự quan tâm lãnh 
đạo, chỉ đạo của Ban chỉ huy quân sự thành phố; Sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, chặt 
chẽ, quyết liệt, kịp thời của Đảng ủy - UBND - Hội đồng nghĩa vụ quân sự 
phường, sự phối hợp chặt chẽ của các ban, ngành đoàn thể ở địa phương.

- Hội đồng nghĩa vụ quân sự phường đã làm tốt công tác tuyên truyền, vận 
động gia đình và công dân thực hiện Luật nghĩa vụ quân sự. Đặc biệt là tuyên 
truyền về Luật nghĩa vụ quân sự và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan 
được phổ biến, tuyên truyền sâu rộng tới mọi tầng lớp nhân dân.

2. Khó khăn
- Luật nghĩa vụ quân sự 2015, Thông tư 148/2018/TT-BQP của Bộ Quốc 

phòng quy định các đối tượng tạm hoãn gọi nhập ngũ, miễn gọi nhập ngũ rộng, đây 
là những khó khăn, vướng mắc trong giải quyết vấn đề công bằng xã hội trong thực 
hiện nghĩa vụ quân sự hiện nay.



- Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật cư trú ngày 20/6/2013 tạo điều 
kiện thuận lợi cho công dân cư trú nhưng gây khó khăn cho công tác đăng ký, quản 
lý, gọi nhập ngũ như công dân đăng ký tạm trú ở địa phương khác, đi du học, xuất 
khẩu lao động hợp tác với nước ngoài nhưng UBND phường nơi công dân đăng ký 
hộ khẩu thường trú không quản lý và nắm bắt được vì công dân không làm thủ tục, 
hồ sơ tại UBND phường, khi được yêu cầu tham gia khám tuyển NVQS thì gia 
đình mới cung cấp giấy tờ liên quan chứng minh công dân đã đi nước ngoài, không 
có khả năng thực hiện Luật NVQS.

- Thời gian từ khi công dân học xong các trường Đại học, Cao đẳng, THPT 
đến khi nhập ngũ kéo dài, trong thời gian đó nhiều công dân đã có việc làm ổn định 
hoặc đã làm hồ sơ, nộp tiền để đi du học, xuất khẩu lao động ở nước ngoài. Tỷ lệ 
này ngày càng gia tăng dẫn đến nguồn công dân trong độ tuổi ngày càng hạn chế.

- Dịch bệnh Covid - 19 phát sinh, những quy định áp dụng biện pháp cách ly 
đối với những người đi làm ăn xa về địa phương làm ảnh hưởng đến quá trình công 
dân về tham gia Sơ tuyển, khám tuyển cũng như nhập ngũ. 

- Những năm gần dây tỷ lệ công dân không đủ tiêu chuẩn thực hiện NVQS 
do tiêu chuẩn về chính trị, đạo đức hoặc có hình săm trên cơ thể, do bị tật khúc xạ 
về mắt, do bị dương tính với chất gây nghiện có chiều hướng gia tăng. Riêng hình 
săm thì đã tạo thành mốt đối với một bộ phận không nhỏ của giới trẻ hiện nay.

- Mặt khác còn nhiều công dân và gia đình (trong đó có con, em cán bộ đảng 
viên) thuộc diện thực hiện NVQS nhưng không muốn nhập ngũ nên tìm mọi cách 
lẩn tránh, chế tài xử lý vi phạm Luật NVQS còn thiếu tính răn đe, thủ tục thiết lập 
xử lý công dân vi phạm Luật NVQS khó khăn nên bản thân các công dân và gia 
đình xem nhẹ, tìm cách trốn, tránh gọi nhập ngũ.

Những khó khăn trên đã tác động trực tiếp đến quá trình triển khai, tổ chức 
thực hiện công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2021.

II. KẾT QUẢ TUYỂN CHỌN VÀ GỌI CÔNG DÂN NHẬP NGŨ
1. Công tác tham mưu cho Đảng ủy - UBND phường
- Hội đồng NVQS phường đã thực hiện tốt chức năng làm tham mưu cho 

Đảng ủy, UBND phường nhằm tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tốt các bước trong quy 
trình tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ.

Ngay sau khi có Hướng dẫn và Kế hoạch tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ 
của Ban CHQS thành phố, Hội đồng NVQS phường đã tham mưu cho UBND 
phường ban hành đầy đủ các văn bản chỉ đạo tổ chức thực hiện công tác tuyển 
chọn và gọi công dân nhập ngũ như: Nghị quyết chuyên đề của Ban chấp hành 
Đảng ủy về công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2021; Quyết định 
kiện toàn Hội đồng NVQS; Kế hoạch phân công thành viên Hội đồng NVQS 
phường phụ trách các Khu dân cư; Kế hoạch tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ; 
Kế hoạch xét duyệt, sơ tuyển  NVQS; Kế hoạch đón đưa công dân tham gia khám 
sức khỏe NVQS tại Ban CHQS thành phố; Kế hoạch thâm nhập, chốt quân số phát 
Lệnh gọi nhập ngũ; Kế hoạch giao lưu gặp mặt, động viên, tặng quà công dân nhập 



ngũ và nhiều văn bản chỉ đạo, đôn đốc cơ sở triển khai tổ chức thực hiện đồng thời 
tăng cường công tác kiểm tra bảo đảm cơ sở thực hiện đúng quy trình, đúng thủ tục 
nguyên tắc, dân chủ, công khai, công bằng và đúng Luật Nghĩa vụ quân sự.

2. Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật
Phối hợp chặt chẽ với các ngành, đoàn thể, các tổ chức chính trị xã hội, các 

Khu dân cư làm tốt công tác tuyên truyền Luật NVQS, công tác tuyển chọn và gọi 
công dân nhập ngũ. Thường xuyên phối hợp với Đài truyền thanh phường viết tin 
bài tuyên truyền, biểu dương những tập thể, cá nhân có thành tích trong tuyển chọn 
và gọi công dân nhập ngũ, chú trọng tuyên truyền phố biến Luật NVQS, Nghị định 
120/2013/NĐ-CP của Chính phủ về quy định xử phạt vi phạm hành chính trong 
lĩnh vực Quốc phòng - Cơ yếu, các văn bản hướng dẫn thực hiện Luật NVQS trong 
thời gian trước và trong quá trình thực hiện công tác tuyển quân.

3. Thực hiện chính sách hậu phương quân đội
- Hội đồng NVQS phường đã phối hợp các ngành, đoàn thể tổ chức giao lưu, 

gặp mặt và tặng quà công dân trước khi lên đường nhập ngũ.
- Tổ chức đoàn đến đơn vị động viên chiến sĩ mới trước khi tuyên thệ, gồm 

Đại diện Hội đồng NVQS phường, các gia đình có con em nhập ngũ tại đơn vị. 
Phối hợp chặt chẽ với Ban CHQS thành phố và đơn vị nhận quân tổ chức làm và 
cấp thẻ Bảo hiểm y tế cho thân nhân quân nhân tại ngũ và các chế độ chính sách 
quân nhân tại ngũ được hưởng theo quy định của pháp luật.

4. Công tác đăng ký, quản lý nguồn sẵn sàng nhập ngũ
Căn cứ Luật Nghĩa vụ quân sự năm 2015, thực hiện quy trình tuyển chọn và 

gọi công dân nhập ngũ năm 2021. Trên cơ sở số lượng Nam công dân đăng ký tuổi 
17 và độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ từ đủ 18 tuổi đến hết 25 tuổi, công dân được đào 
tạo trình độ Đại học, Cao đẳng đã được tạm hoãn gọi nhập ngũ thì độ tuổi gọi nhập 
ngũ đến hết 27 tuổi đã đăng ký tháng 4/2020 và rà soát thống kê đến tháng 9/2020.

Cùng với Hội đồng NVQS thành phố tổ chức rà soát, phúc tra nguồn công 
dân trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ, thành phần bao gồm: Đoàn công tác của Hội 
đồng NVQS thành phố, Chủ tịch UBND phường, Ban CHQS phường, Trưởng 
Công an phường, Cán bộ Tư pháp - Hộ tịch, các đồng chí Bí thư Chi bộ - Trưởng 
Khu dân cư, Khu đội trưởng và các thành phần có liên quan, rà soát đối chiếu sổ 
sách với thực tế tại địa phương, xác minh những trường hợp chưa có lý do rõ ràng, 
chốt quân số, ký kết biên bản với từng khu dân cư.

Lập danh sách nam công dân đủ điều kiện gọi nhập ngũ năm 2021 và số 
công dân thuộc diện miễn, tạm hoãn gọi nhập ngũ năm 2021.

Qua rà soát, tổng số Nam công dân trong độ tuổi: 229 công dân, trong đó:
+ Nam công dân trong diện miễn, tạm hoãn: 105 công dân;
+ Nam công dân đi nước ngoài: 73 công dân
+ Đủ điều kiện sơ tuyển:  51 công dân.
Sau khi có danh sách của Đoàn công tác, UBND phường đã tiến hành họp 

Hội đồng NVQS phiên thứ nhất để tổ chức xét duyệt công khai minh bạch từng 



trường hợp cụ thể, báo cáo danh sách đã được Hội đồng NVQS phường xét duyệt 
về Ban CHQS thành phố. Căn cứ danh sách đã báo cáo, ngày 21/10/2020 Chủ tịch 
UBND thành phố đã ra Quyết định số 1094/QĐ-UBND về việc công dân đủ điều 
kiện gọi nhập ngũ, công dân được miễn làm nghĩa vụ quân sự, miễn gọi nhập ngũ, 
tạm hoãn gọi nhập ngũ và công dân không xét tuyển vào quân đội năm 2021.

Danh sách cụ thể từng công dân được tuyên truyền trên hệ thống truyền 
thanh của phường và được niêm yết tại trụ sở UBND phường - địa điểm sơ tuyển.

Sau khi Niêm yết công khai, có 09 trường hợp trúng tuyển theo nguyện vọng 
2 vào các trường Đại học, Cao đẳng và 01 trường hợp đi nước ngoài nên thực tế 
Danh sách Nam công dân trong độ tuổi: 229 công dân, trong đó:

+ Nam công dân trong diện miễn, tạm hoãn: 114 công dân;
+ Nam công dân đi nước ngoài: 74 công dân
+ Đủ điều kiện sơ tuyển:  41 công dân
Hội đồng NVQS phường đã tham mưu cho Đảng ủy - UBND phường thông 

báo sớm cho các trường hợp nam công dân trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ hiện đi 
làm ăn xa yêu cầu các gia đình động viên công dân sắp xếp thời gian, công việc về 
để thực hiện nghĩa vụ quân sự theo quy định của Pháp luật.

5. Tổ chức xét duyệt, sơ tuyển sức khỏe nghĩa vụ quân sự
- Căn cứ vào Kế hoạch và hướng dẫn của trên và các văn bản quy phạm pháp 

luật về công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ, Hội đồng NVQS đã tham 
mưu cho UBND phường xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện nhiệm vụ tuyển 
chọn và gọi công dân nhập ngũ, trực tiếp đồng chí Chủ tịch UBND phường chủ trì 
hội nghị triển khai và giao nhiệm vụ cho các ngành, đoàn thể và các khu dân cư. 

- Phối hợp với Trạm y tế tổ chức sơ tuyển vào ngày 29/10/2019, kết quả:
+ Tổng số điều khám sơ tuyển: 41 công dân
+ Có mặt khám sơ tuyển: 39 công dân
+ Vắng mặt khám sơ tuyển: 02 công dân (có 01 công dân khi rà soát thì có 

mặt tại địa phương nhưng khi gọi sơ tuyển thì đã đi xuất khẩu lao động Đài Loan 
không có hợp đồng, 01 trường hợp vào Lâm đồng lao động sản xuất cùng gia đình)

+ Đủ điều kiện điều khám tuyển tại thành phố: 34 công dân
+ Không điều khám tuyển tại thành phố: 05 công dân
6. Tham gia khám tuyển tại thành phố
- Hội đồng NVQS phường đã tham mưu cho Đảng ủy - UBND phường tổ 

chức phát Lệnh trực tiếp tham gia khám sức khỏe tại thành phố cho 34 công dân đã 
tham gia sơ tuyển tại phường. Kết quả:

+ Tổng số khám tuyển: 35 công dân (01 công dân tình nguyện)
+ Có mặt khám tuyển: 35 công dân.
+ Đủ điều kiện thử máu: 24 công dân, không đạt: 11 công dân.
Có 04 công dân đủ điều kiện thử máu nhưng khi thử máu thì có 03 trường 

hợp cho kết quả dương tính với chất gây nghiện, 01 trường hợp mắc bệnh xã hội.



Đã tổ chức đưa đón tập trung số công dân tham gia khám tuyển tại thành 
phố bằng xe ô tô đảm bảo an toàn.

7. Hoàn chỉnh hồ sơ Nghĩa vụ quân sự
Ngay sau khi có kết quả khám tuyển, Hội đồng nghĩa vụ quân sự phường đã 

chủ động lập và hoàn chỉnh hồ sơ nghĩa vụ quân sự báo cáo Ban chỉ huy quân sự 
thành phố; Ban chỉ huy quân sự thành phố đã phối hợp với Công an thành phố rà 
soát, xét duyệt tiêu chuẩn chính trị, kiểm tra chất lượng… hoàn chỉnh các thủ tục 
Hồ sơ nghĩa vụ quân sự báo cáo Bộ chỉ huy quân sự tỉnh xét duyệt.

- Tổng số công dân trúng tuyển sức khỏe lập hồ sơ NVQS: 20 công dân
- Tổng số hồ sơ nghĩa vụ quân sự duyệt: 20 hồ sơ
- Tổng số hồ sơ đủ điều kiện: 20 hồ sơ.
Chất lượng chính trị hồ sơ: - Văn hóa:
+ Trung học cơ sở: 02 công dân
+ Trung học phổ thông: 16 công dân
+ Trình độ Đại học, Cao đẳng: 01 công dân
- Tuổi đời:
+ Dưới 18 tuổi: 01 công dân
+ Đủ 18 tuổi: 10 công dân
+ Đủ 19 tuổi: 02 công dân
+Từ 20 đến 25 tuổi: 06 công dân
+ Từ 26 đến 27 tuổi: 02 công dân.
8. Thâm nhập, chốt quân số phát Lệnh gọi nhập ngũ:
- Sau khi có kế hoạch thâm nhập, Hội đồng nghĩa vụ quân sự phường đã 

tham mưu cho UBND phường ra Quyết định thành lập Đoàn thâm nhập, chốt quân 
số phát Lệnh gọi nhập ngũ, xây dựng Kế hoạch thâm nhập, chốt quân số phát Lệnh 
gọi nhập ngũ, tổ chức thâm nhập vào ngày 12/01/2021; Căn cứ vào tình hình, kết 
quả thâm nhập “3 gặp 4 biết”, thực tiễn những thuận lợi, khó khăn của từng gia 
đình báo cáo về Hội đồng nghĩa vụ quân sự thành phố. 

+ Ngày 18/01/2021 Hội đồng NVQS thành phố, Ban CHQS thành phố và 
Hội đồng NVQS phường tổ chức họp chốt quân số, chốt danh sách phát Lệnh gọi 
nhập ngũ cho 20/20 công dân. 

- Hội đồng NVQS phường đã tổ chức phát Lệnh gọi nhập ngũ tập trung cho 
công dân tại UBND phường, đã phát được 19/20 Lệnh, còn 01 Lệnh không phát 
được với lý do công dân Vũ Đình Tùng, KDC Tế Sơn không nhận Lệnh; 01 trường 
hợp nhận Lệnh và đi lẻ theo nguyện vọng của gia đình.

9. Giao lưu, gặp mặt tặng quà công dân chuẩn bị nhập ngũ
- Do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid - 19, Hội đồng NVQS thành phố 

không tổ chức giao lưu cấp thành phố và có văn bản chỉ đạo Hội đồng NVQS các 
xã, phường tổ chức nhanh gọn, không tập trung đông người.



- Hội đồng NVQS phường đã tham mưu cho Đảng ủy, UBND phường tổ 
đoàn đến từng gia đình để động viên, tặng quà cho công dân nhằm động viên, 
khích lệ tinh thần công dân trước khi lên đường nhập ngũ.

10. Tổ chức giao quân
- Tổ chức xe đón, đưa công dân đủ điều kiện nhập ngũ đến tại Trung tâm 

văn hóa thể thao thành phố để giao quân đúng địa điểm, bảo đảm an toàn;
Kết quả: - Thanh niên nhập ngũ: 15 thanh niên (01 nhập ngũ lẻ)

- Thanh niên thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an: 01 thanh niên
- Thanh niên rút Lệnh gọi nhập ngũ: 02 thanh niên
- 01 thanh niên Dự bị tại nhà.

III. ĐÁNH GIÁ ƯU ĐIỂM, TỒN TẠI, NGUYÊN NHÂN VÀ BÀI HỌC 
KINH NGHIỆM

1. Ưu điểm:
- Công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ luôn được Đảng ủy - 

UBND - Hội đồng NVQS phường và các Khu dân cư quan tâm, tập trung lãnh đạo, 
chỉ đạo chặt chẽ. Quá trình thực hiện tổ chức thống nhất, các đồng chí thành viên 
Hội đồng nghĩa vụ quân sự phường chủ động nắm tình hình, giành thời gian theo 
dõi, bám sát cơ sở được phân công phụ trách.

- Ban chỉ huy quân sự phường đã kịp thời tham mưu cho Đảng ủy xây dựng 
Nghị quyết chuyên đề về công tác tuyển quân, UBND phường ra Quyết định kiện 
toàn Hội đồng nghĩa vụ quân sự, xây dựng và chủ động triển khai kế hoạch tổ chức 
tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ.

- Thực hiện tốt công tác đăng ký, quản lý nguồn nhập ngũ, thường xuyên rà 
soát thống kê nắm chắc số lượng, danh sách công dân trong diện gọi nhập ngũ; chủ 
động thông báo cho công dân vắng mặt ở địa phương về thực hiện NVQS.

- Công tác sơ tuyển được chuẩn bị nghiêm túc. Tổ khám sức khỏe được 
Trung tâm y tế thành phố thành lập với đầy đủ và đúng thành phần, sơ tuyển chặt 
chẽ, đúng với kế hoạch của cấp trên.

- Tổ chức đưa đón công dân đủ điều kiện tham gia khám tuyển tại thành phố 
cũng như giao nhận quân đảm bảo an toàn. 

- Cấp ủy, chính quyền và thành viên Hội đồng nghĩa vụ quân sự đã chủ động 
phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể, tích cực tuyên truyền vận động gia đình có 
công dân trong độ tuổi tham gia khám sơ tuyển, khám tuyển và nhập ngũ hoàn 
thành nghĩa vụ, trách nhiệm của mình.

- Hoàn chỉnh hồ sơ và tổ chức thâm nhập nhanh, đủ về số lượng bảo đảm 
chất lượng; Tổ chức đoàn đi thâm nhập đúng, đủ thành phần thực hiện 3 gặp 4 biết 
chặt chẽ, nghiêm túc, đúng Luật nghĩa vụ quân sự.

- Tổ chức phát Lệnh đúng kế hoạch, thực hiện nhanh gọn, đúng thời gian 
theo quy định, đúng thành phần đối tượng. Sau khi phát lệnh, thường xuyên nắm 
bắt diễn biến tư tưởng của từng công dân.



 - Chuẩn bị chu đáo cho buổi tổ chức giao lưu động viên gia đình và công 
dân sẵn sàng nhập ngũ tại phường tạo khí thế vui vẻ, phấn khởi; cơ bản công dân 
xác định tốt tư tưởng, yên tâm lên đường thực hiện nghĩa vụ quân sự.

b. Tồn tại:
- Công tác tuyên truyền Luật NVQS chưa được quan tâm đúng mức, biện 

pháp tuyên truyền chưa đa dạng, hình thức chưa rộng khắp, chưa quy tụ được các 
tổ chức đoàn thể, chính trị xã hội tham gia vào công tác tuyên truyền, Luật NVQS 
chưa đến được với đông đảo các tầng lớp nhân dân, nhận thức về nghĩa vụ trách 
nhiệm đối với nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc của một bộ phận thanh niên chưa đầy đủ, 
do vậy hiện tượng trốn tránh, không nhận Lệnh gọi nhập ngũ.

- Các trường Đại học, Cao đẳng tuyển sinh thông qua hình thức xét học bạ 
THPT và xét tuyển theo nguyện vọng 2, nguyện vọng 3 nên nhiều công dân trúng 
tuyển và đi học muộn, dẫn đến việc danh sách xét duyệt tại Hội nghị lần thứ Nhất 
của Hội đồng NVQS phường còn biến động so với danh sách khi Sơ tuyển.

- Nhiều công dân vắng do đi xuất khẩu lao động, đi du học đến các nước 
phát triển không nằm trong diện được miễn, tạm hoãn thực hiện Luật NVQS khi rà 
soát thì có mặt ở địa phương nhưng khi điều động tham gia sơ tuyển, khám tuyển 
thì đã đi nước ngoài, chưa có giải pháp quản lý hiệu quả để đưa số công dân này về 
thực hiện Luật nghĩa vụ quân sự.

- Mặc dù đã được các ngành, đoàn thể, đặc biệt là cấp ủy, Lãnh đạo KDC Tế 
Sơn động viên nhiều lần nhưng công dân Vũ Đình Tùng ở KDC Tế Sơn vẫn không 
nhận Lệnh gọi nhập ngũ. Đến nay vẫn chưa có hướng dẫn hay biện pháp xử lý.

3. Nguyên nhân
- Sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện ở 1 số khu dân cư còn 

hạn chế, chưa cụ thể, sâu sát, quyết liệt.
- Công tác phối hợp giữa các ban, ngành, đoàn thể trong tổ chức thực hiện 

công tác tuyển quân đạt hiệu quả chưa cao, thành viên Hội đồng nghĩa vụ quân sự 
chưa phát huy hết chức năng, nhiệm vụ được giao, còn có tư tưởng coi đó là việc 
của Ban CHQS phường.

- Một số văn bản quy phạm pháp luật chưa đồng bộ, gây khó khăn cho địa 
phương trong công tác đăng ký quản lý nguồn SSNN, nhất là những trường hợp đi 
làm ăn xa, đi công tác ở các cơ quan hoanh nghiệp hoặc đi học, các trường hợp vi 
phạm về đăng ký NVQS nhưng không xử lý được.

- Xử lý công dân vi phạm Luật NVQS, nhất là vi phạm về trốn tránh không 
nhận Lệnh gọi nhập ngũ gặp nhiều khó khăn do chế tài xử lý chưa đảm bảo hiệu 
quả, chưa có tính răn đe.

4. Bài học kinh nghiệm
Một là: Công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ luôn phải có sự lãnh 

đạo, chỉ đạo sâu sát, kịp thời của Đảng ủy - UBND phường, sự tham gia tích cực 
của các ngành, đoàn thể, các tổ chức chính trị xã hội, trong đó vai trò của cán bộ 



chủ trì (Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND, Ban thường vụ Đảng ủy phường) giữ vai 
trò quyết định.

Hai là: Phát huy vai trò trách nhiệm, chức năng nhiệm vụ của các thành viên 
Hội đồng NVQS các cấp trong việc kiểm tra đôn đốc, vai trò của các ngành, đoàn 
thể, các tổ chức chính trị xã hội, các đồng chí Bí thư Chi bộ - Trưởng KDC, các 
đồng chí Khu đội trưởng trong tổ chức tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ, trong 
tuyên truyền vận động gia đình, công dân thực hiện Luật NVQS.

Ba là: Thực hiện nghiêm túc, đồng bộ quy trình các bước tuyển chọn và gọi 
công dân nhập ngũ, sự phối hợp chặt chẽ có hiệu quả các hình thức, biện pháp phù 
hợp với tình hình thực tế tại địa phương. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền Luật 
NVQS, phát huy hiệu quả hệ thống truyền thanh cơ sở trong thực hiện các bước 
tuyển quân…

Bốn là: Chủ động làm tốt công tác quản lý nguồn SSNN, rà soát tỉ mỉ các 
đối tượng trong diện miễn, tạm hoãn thực hiện Luật NVQS; thực hiện chặt chẽ, 
công bằng, công khai và đúng Luật NVQS. Kịp thời rút kinh nghiệm, có những 
giải pháp phù hợp với những vấn đề khó khăn nảy sinh trong quá trình thực hiện.

Năm là: Ban CHQS phường cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, kịp thời 
tham mưu cho Đảng ủy - UBND phường nội dung, biện pháp tổ chức thực hiện có 
hiệu quả công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ.

Sáu là: Đấu tranh ngăn chặn hiện tượng trốn, tránh, cản trở thực hiện 
NVQS, có biện pháp xử lý kiên quyết, nghiêm minh, công bằng, công khai, đúng 
pháp luật những trường hợp vi phạm Luật NVQS.

Bảy là: Làm tốt công tác sơ, tổng kết, kịp thời biểu dương những tập thể, cá 
nhân có thành tích tốt trong chỉ đạo, tổ chức thực hiện hoàn thành tốt nhiệm vụ công 
tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ, kịp thời rút kinh nghiệm những tồn tại, 
hạn chế để có biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt trong những năm tiếp theo.

PHẦN 2
PHƯƠNG HƯỚNG TUYỂN CHỌN, GỌI CÔNG DÂN NHẬP NGŨ NĂM 2022

Công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2022 trong bối cảnh nền 
kinh tế bị ảnh hưởng nặng nề bởi đại dịch Covid - 19, thuận lợi vẫn là cơ bản song 
dự kiến sẽ có nhiều khó khăn tiềm ẩn tác động trực tiếp đến quá trình tổ chức thực 
hiện như tác động của cơ chế thị trường, vấn đề phát triển kinh tế xã hội, công ăn 
việc làm, tệ nạn xã hội.

Do vậy, để hoàn thành tốt nhiệm vụ tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ 
năm 2022, cần tập trung thực hiện tốt một số nội dung sau:

1. Đổi mới phương pháp và đẩy mạnh công tác phối hợp phổ biến, tuyên 
truyền, giáo dục pháp luật nói chung, Luật NVQS và các văn bản liên quan đến 
thực hiện NVQS nói riêng trên các phương tiện thông tin đại chúng, để mọi tầng 
lớp nhân dân hiểu, tự giác thực hiện tốt nghĩa vụ của mình đối với nhiệm vụ xây 
dựng và bảo vệ Tổ quốc.



2. Đảng ủy - UBND phường tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, coi công tác tuyển 
quân là một trong những nhiệm vụ chính trị trọng tâm trong năm của địa phương, 
phát huy hiệu quả vai trò của các ngành, đoàn thể trong công tác kiểm tra, chỉ đạo, 
công tác động viên, tuyên truyền.

3. Tổ chức chặt chẽ các bước trong tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ 
nhất là công tác quản lý nguồn: Tổ chức xét duyệt đối tượng miễn, tạm hoãn, đủ 
điều kiện sơ tuyển chặt chẽ ở phường; điều khám tuyển thành phố đủ chỉ tiêu, chất 
lượng tốt. Làm tốt công tác sơ tuyển, giao lưu, tặng quà…. động viên công dân 
hăng hái lên đường bảo vệ Tổ quốc.

4. Trong công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ cần thực hiện công 
khai, dân chủ, công bằng và đúng luật; phương châm tuyển người nào chắc người 
đó; coi trọng tuyển chọn con em cán bộ, Đảng viên; những công dân đã tốt nghiệp 
Đại học, Cao đẳng, Trung cấp chuyên nghiệp dạy nghề… bảo đảm công bằng.

5. Gắn kết quả tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ với kết quả bình xét tổ 
chức Đảng và Đảng viên hàng năm của các Chi bộ.

6. Có sự phối hợp chặt chẽ giữa cơ quan thực thi pháp luật, tiến hành xử lý 
kiên quyết, nghiêm minh, công khai những trường hợp chống, trốn thực hiện Luật 
NVQS theo Nghị định 120/2013/NĐ-CP ngày 09/10/2013 của Chính phủ quy định 
xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực Quốc phòng, Cơ yếu, những trường hợp 
cố tình vi phạm đề nghị truy tố trước pháp luật./.

Trên đây là Báo cáo kết quả công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ 
năm 2021, phương hướng tuyển quân năm 2022. Công tác tuyển chọn và gọi công 
dân nhập ngũ năm 2022 yêu cầu số lượng, chất lượng cao hơn, được Đảng ủy – 
UBND phường xác định là một trong những nhiệm vụ chính trị quan trọng của địa 
phương, Hội đồng NVQS phường đề nghị các ban ngành, đoàn thể, cấp ủy chi bộ 
các khu dân cư quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, phấn đấu thực hiện nhiệm vụ tuyển 
chọn công dân nhập ngũ năm 2022 hoàn thành 100% chỉ tiêu trên giao./.

Nơi nhận:
- Ban CHQS thành phố; 
- TT Đảng ủy-HĐND-UBND phường; 
- Thành viên Hội đồng NVQS;
- Lưu VP, QS.

TM. HỘI ĐỒNG NVQS PHƯỜNG
CHỦ TỊCH

Vũ Đình Bẩy
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