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CONG HOA xA HO! CHU NGHiA VIT NAM
Bc 1p - Tr do - Hnh phñc
Ninh BInh, ngày dl tháng 11 nám 2021

KE HOACH
Tuyn chQn, gçi cong dan nhp ngü vào B Quc phông
và thirc bin nghia viii tham gia Cong an nhân dan nám 2022
Can cü Lut Nghia v1 quân s1r nàm 2015; Lut Cong an nhân dan näm 2018;
Hi dng Nghia vI quân sij (NVQS) tinh xây dirng k hoach tuyn ch9n, goi
cong dan nhp ngü vào B Quôc phông và thirc hin Nghia vi tham gia Cong an nhân
dan (CAND) näm 2022 (sau day gçi chung là cong tác tuyên quan) nhix sau:
!. MVC BICH, YEU CAU
1. Miic dIch
- Trin khai thirc hin dng b, chit chê, thng nh.t, hiu qua cong tác tuyn
quân 11am 2022.
- Tp trung sir lành do, chi do cüa cp üy Dãng, chInh quyn, Hi dng
NVQS, cci quan Quân sir, Cong an và các s6, ban, ngành, doàn the các cap dôi vâi
cong tác tuyên quân.
2. Yen cãu
- Thirc hin d&ig quy trInh các buâc tuyn quân, nâng cao cht luçing, bão dam
cong khai, cong bang, dan chU, dung Lut và hoàn thành 100% chi tiêu duc giao.
- Cong tác tham mini, pMi hqp, hip dng giCa các co quan, t chirc, dja
phimg bão dam chit chë, thông nhât, dung chüc näng, thim vii. Lay c quan Quân
s1r, Cong an là trung tam trong tO chüc hip dông, triên khai thirc hin.
- Phát huy vai trô trách nhim cüa các sâ, ban, ngành, các th chüc chInh trj
x hôi, các thành viên Hi dOng NVQS tinh trong vic huóng dan, kiêm tra, don
doe các dja phuGng thirc hin các khâu, các buc trong quy trInh tuyôn quân.
- Các dja phuang chü dng dir kin, d xut phiniing an thc hin phü hçp, dam
bão hiu qua cong tác phông, chông djch Covid-19, không dê bj dng, bat ng.
!!. NO! DUNG, THO! GIAN

1. Ni dung
a) Tuyên ch9n, gçi cOng dan nhp ngü vào B Quc phông näm 2022:
Thrc hin theo quy djnh ti Diu 31 cüa Lut NVQS näm 2015; Thông tu lien
tjch so 5 0/20 16/TTLT-BQP-BCA ngày 15/4/2016 quy djnh ye tiêu chuân chInh trj
tuyên chçn cong dan vào phic vi trong Quân di nhân dan Vit Nam; Thông tu so
16/201 6/TTLT-BYT-BQP ngày 30/6/2016 quy dlnh vic khám süc khOe thc hin
NVQS; Thông tu so 148/2018/TT-BQP ngày 04/10/2018 quy djnh ye vic tuyên
chçn và gçi cong dan nhp ngü và các van bàn quy phm pháp lut hin hành.
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b) Tuyn chçn, gçi cong dan thirc hin NghTa vii tham gia CAND näm 2022:
Th?c hin theo quy djnh tai Diêu 31 cüa Lust NVQS nàm 2015; Diu 7 cüa
Lut Cong an nhân dan 11am 2018; Nghj djnh so 70/20161ND-CP ngày 23/8/2018
"Quy djnh ye thçrc hin NghTa vii tham gia Cong an nhân dan"; Thông tu s
94/2020/Tf-BCA ngày 0 1/9/2020 cüa B tnrng Bt Cong an quy djnh v tuyn chçn
và thirc hin ché d, chinh sách dôi vi cong dan thçrc hin NghTa viii tham gia Cong
an nhân dan; Thông tusô 44/2018/fl-BCA ngày 26/12/2018 cüa B tru&ng Bô Cong
an "Quy djnh tiêu chuân ye chInh trj cUa can b chiên s5 Cong an than dan"; Thông
tu sO 45/201911T-BCA ngày 02/10/2019 cüa B tnr&ng B Cong an "Quy djnh tiêu
chuân sirc khOe và khám süc khOe tuyên chn cong dan thirc hin NghTa vi tham gia
Cong an nhân dan" và các van bàn quy phm pháp 1ut hin hành.
2. Thôi gian
- S tuyn, khám tuyn sirc khOe NVQS và thirc hin NghTa vi tham gia
Cong an nhân dan: Tü ngày 01/11 dOn hot ngày 31/12/2021.
- T chüc Hi nghj hip dng giao, nhn quân: Xong trixóc ngày 3 1/12/2021.
- T chirc thâm nhp, chôt quân s nhp ngü vâi các don vi nh.n qUâfl
Xong trithc ngày 20/01/2022.
- Phát 1nh gçi cong dan nhp ngü vào B Quc phông và thirc hin Nghia vi
tham gia Cong an nhân dan: Xong truâc ngày 31/01/2022 (ti'c ngày 28/12 AL).
- T chüc L giao, than quân: Ti'r ngày 16 tháng 02 nàm 2022 dn ht ngày
20 tháng 02 näm 2022 (ti ngày 16 den hét ngày 20 tháng Giêng nám Nhâm Dan,).
III. TO CH15'C THIJ'C HIN
D phát huy sue rn?nh tng hçrp, t chüc thirc hin hiu qua cOng táe
tuyên quân, hoàn thành tot chi tiOu giao quân näm 2022, Hi dOng NVQS tinh
yOu câu Bô Chi huy quân s1r tinh, Cong an tinh, các s, ban, ngành, doàn the,
thành viên trong Hi dông NVQS tinh và UBND, Hi dông NVQS các huyn,
thành phô thirc hin tot mt sO ni dung sau:
1. B Chi huy Quan s1r tinh (co' quan Thwirng lrrc H3i dng NVQS link)
- Là Co quan trung tam phi hçip vOi Cong an tinh và các sâ, ban, ngành có
liOn quan xay dimg các van bàn (Quyêt djnh, kê hoach, huâng dan...) tham muu
cho Tinh üy, UBND, Hi dông NVQS tith ban hànli dê lath d.o, chi dao các
huyn, thành phO triên khai th1rc hin cOng tác tuyên quân yà cOng tác don nhn
quân nhân xuât ngü, tu van, gii thiu viêc lam nam 2022 bão darn chat luçrng,
hiu qua; Giüp UBND, Hi dông NVQS tinh xem xét, giài quyOt khiOu n.i, to cáo
cüa cOng dan trong thçrc hin Lut NVQS.
- Chü trI, phi hçip yâj các co quan lien quan chun bj các ni dung tham mu'u
cho UBND, Hi dong NVQS tith: To chüc Hi nghj hip dong giao then quân yà
Hi nghj rut kith nghim, tOng kêt cOng tác tuyOn quân nàm 2022; chi dao các
huyn thàth phO lam tOt cOng tác chuân bj và tO chuc Lê giao, nhn quãn, Lê don
nhn quan than xuât ngü; tOng ket rut kinh nghim cOng tác tuyên quan nàm 2022.
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- Chü tn, phi hqp vOi Cong an tinh tham mu'u cho UBND tinh ra quyt djnh
giao chi tiêu gçi cong dan nhp ngQ vào Quân di và thirc hin Nghia vi tham gia Cong
an nhân dan cho cac huyn, thành phô phü hçip vâi khà nng cüa tüng dja phung, bâo
dam hoàn thành tot chi tiêu di.rcc giao phán ho chi tiêu giao quán cho các don vj nhn
quân gán v&i dja bàn xáy dyng 4i'c lwmg dy bj d5ng viên cña các huyn, thànhphO).
- Phi hçxp vOi Sâ Y th:
+ Xây dimg k hoach, phuo'ng an bào dam an toàn phông cMng di djch Covid19 trong cong tác tuyên quân theo dung quy djnh.
+ Xây dirng k hoch kim tra, chi dao, huâng din Trung tam y t các
huyn, thành phô lam tot cOng tác chuân bj và to chüc sa tuyên, khám süc khOe
thirc hin Nghia vi quân s1r.
+ Tham muu cho Hi dng NghTa vii quân s1r tinh thành 1p Hi dng
khám phüc tra sirc khOe cho cong dan nhp ngU näm 2022 và to chirc giám djnh
sue khOe khi có yêu câu cüa Hi dông NVQS cap huyn.
- Phi hçip Dài truyn thanh, truyn hInh tinh t chi'rc tuyên truyn ye 1ut,
các van bàn triên khai cong tác tuyên quân näm 2022 cUa UBND, Hi dông
NVQS tinh, kêt qua các buóc tuyên quân, các tO chi'rc, cá nhân tiêu biêu trong
thrc hin Lust NVQS, Lut CAND.
- Phi hçp vi Cong an tinh tham muu cho UBND tinh, Hi dng NVQS
tinh chi dao các cap lam tot cong tác dng vien, thäm hói, tang qua.. .và chInh
sách hu phuong dôi vâi gia dInh khó khän, cOng dan nhp ngü vào Quân di và
thrc hin nghTa v11 tham gia CAND.
-Chi dao Ban Chi huy quân sir các huyn, thành ph phi hçip vâi Cong an
cüng cap tham muu cho UBND và Hi dOng NVQS cap mInh länh d.o, chi do
các co quail, ban ngành, doàn the triên khai thirc hin dOng b, thông nhât a trng
khâu, tüng buâc trong quy trInh tuyên quail bào dam an toàn, chat luqng, hiu qua
hoàn thành 100% chi tiêu duçic giao; xü 1 nghiêm các to chüc, Ca nhân vi phm
Lutt NVQS và Lutt CAND theo quy djnh cüa pháp 1ut.
- Tng hçip k& qua cOng tác tuyn quail báo cáo B Tiz 1nh Quân khu 3,
tinh üy, UBND tinh, Hi dông NVQS tinh dung quy djnh.
- Chju trách nhim truâc Tinh üy, UBND và Hi dng NVQS tinh v
cOng tác tuyên quân vào B QuOc phông nàm 2022.
2. Cong an tinh
- Phi hçip vai B Chi huy quail sir tinh xay dçmg các van bàn (Quy& djnh, k
hoch, hithng dan...) tham muu cho UBND, Hi dOng NVQS tinh ban hành dê lãnh
dao, chi dto các huyn, thành phO tniên khai th%rc hin bào dam chat luqng, hiu qua
cOng tác tuyên quân nàm 2022;
- Phi hçcp vói B Chi huy Quan sir tinh tham muu cho UBND tinh ban hành
Quyêt djnh giao chi tiêu gçi cong dan thirc hin nghia vti tham gia COng an nhân dan
cho các dja phucing phü hçp vth dc diem tinh hInh, khâ näng hoàn thành chi tiêu giao;
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kim tra, chi dto, huàng dn các dja phucing v cong tác tuyn chn cong dn nhp ngü
vào B Cong an dUng Li4t Cong an nhãn dan và các van ban huâng dn thirc hin.
- ChU trI, phôi hçip vâi B,Chi huy Quân sr tinh, Si Tii pháp và các cci quan
có lien quan xay dçrng Huàng dan quy trInh xü 1 dôi vâi nhUng to chüc, cá nhân
vi phm LutNVQS, Lut Cong an nhân dan, triên khai cho Cong an các huyn,
thành phô phôi hçip vOi các co quan chUc näng cUng cap thirc hin nghiêm tUc, kjp
thai, the hin tInh nghiêm minh cUa pháp 1ut.
- Ph& hçp vâi B Chi huy quân sir tinh tham mixu cho UBND, Hi dng
NVQS tinh chi d.o các cap lam tot cong tác dng viên, thäm hOi, tang qua... vá
chInh sách hu phrnmg dôi vói gia dInh khó khän, cOng dan nhtp ngü vào Quân
di và Cong an nhân dan.
- Chi dao Cong an các cp phi hçp vi Ban Chi huy quail s1r cUng cp tham
muu cho UBND, Hi dông NVQS cap mInh xây dirng kê hoach, quyêt djnh,... chi
dto các don vj to chUc thicc hin nghiêm tUc, chat ch 6 trng khâu, trng buóc trong
quy trInh tuyên chn cong dan thrc hin NghTa vii tham gia Cong an nhân dan, hoàn
thành 100% chi tiêu duçic giao; don dOc cong dan chap hành nghiêm thông báo gçi
so tuyên, Lnh gçi khám sUc khóe và Lnh gçi nhp ngü; lam tOt cong tác chuân bi
và tO chUc Lê giao, nhn quân; bão dam an ninh và giao thông trong và ngoái khu
c tO chUc Lê giao nhn quân; phôi hçip vói cac co quan lien quan kiin toàn day dU
các thU tiic ho so theo dUng trInh t1r các buc dê tham mixu cho cap Uy, chInh quyên
cUng cap xU 1 nghiêm các tO chUc, cá nhân vi phm Lut NVQS và Lut CAND
theo quy djnh cUa pháp lut.
- Chi do cong an các huyn, thành ph chU trI, phi hqp vói Ban chi huy
quân sir và các co quan lien quan lam tOt cong tác xét duyt tiêu chuân chInh trj
cho Cong dan thirc hin NVQS. Tuyt dOi khOng dé sot, lçt các tru?mg hqp khOng
dU tiêu chuân ye chInh trj nhp ngü vào Quân di và Cong an nhân dan.
- Phi hçip vOi B Chi buy Quân s1r tinh tng hcip kt qua cong tác tuyn
chçn cOng dan th%rc hin Nghia v11 tham gia Cong an nhân dan cUa các huyn,
thành phO trong toàn tinh báo cáo theo quy djnh.
- Chju trách thim trithc Tinh Uy, UBNI) tinh và Hi dng NVQS tinh v cong
tác tuyen chçn cOng dan thçrc hin Nghia vii tham gia COng an nhân dan näm 2022.
3. So'Yte
- ChU trI, phi hçvp vâi B Chi buy Quân sir tinh, Cong an tinh tham mixu
cho Hi dOng NVQS tinb: Thành 1p Hi dông khám phUc tra sUe khOe; xây drng
ke hoch và các phuong an bâo dam an toàn cho cOng dan trong qua trInh thirc
hin so tuyên, khám sUe khOe, to chUc L giao, nhn quân trong diêu kiin djch
Covid-19 diên biôn phUc tp dé trien khai cho cOng tác tuyên quân 2022; kjp
thai chi dao các dja phirnng khac phc cáctôn tai, thiêu sOt trong qua trInh chuân
bj và qua trInh tO chUc so tuyên, khám tuyên; giUp Hi dông NVQS tinh xem xét,
giái quyêt nhüng vrnng mac, khiêu ni ye cong tác kbám sUe kbóe.
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- Chi dao Trung tam Y t các huyn thành ph phi hçp vth Ban Chi huy
quân s1r, Cong an huyn tham muu cho UBND thành 1p Hi dng khám sire khóe
dung, dü thành phân; xây dirng kê hoach và to ehirc tp huân ye ehuyên mon cho
di ngU y, bác s trong doàn khám sire khOe, nhâtlà khám thj lirc, tim mach, huy&
áp và các bnh khác; dam bào trang thiêt bj y tê dê thirc hin tot cong tác so tuyên,
khám sire khOe cho cong dan san sang nhp ngü theo ding quy djnh; d.e bit là
vic thirc hin các quy djnh trong phông, chng djch Covid-19 (báo dam 100%
cong dan tnthc khi nhtp ngü du'crc tiêm phOng 02 mui vac xin phOng chOng
Covid - 19 và xét nghim SASR-COV-2 bang k9 thuát RT-PCR có kêt qua am
tIn/i, cOn hiu 4c den ngày giao quán) cüng nhis quy trInh xi l di vii nhftng
cong dan có biêu hin nghi ngi nhiêm Covid-19. To chic so kêt, nt kinh nghim,
dánh giá két qua thirc hin nhim v11 khám sic khOe và khám phic tra sic khóe
cho cong dan nhp ngü.
- Chi dao Co quan chic näng cia Si sn sang tang cuing trang thit bj và
lirc luçing cho các huyn, thành phô khi có dê nghj ho trçr.
- Chi trI, phi hop vii Bô CHQS tinh, Cong an tinh ti chircphic tra k& qua
khám, giám djnh sire khOe dôi vii nhftng to chic, cá nhân có biêu hin gian dôi,
lam sai loch kêt qua khám; giám djnh lai sire khOe nhttng truing hçip loai trâ ye
sire khOe sau giao quân khi Co yéU câu cia Hi dông NVQS cap huyn.
- Chju trách nhim trtrie Tinh iry, UBND và Hi dng NVQS tinh v chat
hrçing cOng táe khám sire khOe cho cOng dan nhp ngü vào B Quôc phOng Va
B Cong an nãm 2022.
4. S& Tu pháp
- Phi hop vii eáe cp, ngành t chic thông tin, tuyên truyn, ph bin,
giáo dc pháp lu.t ye Lut NVQS, Lut Cong an nhan dan.
- Phi hop vii B CHQS tinh, COng an tinh tham gia xây dimg Hixing
dan quy trInh xi l dôi vii nhing to chic, eá nhân vi pham Lut NVQS, Lut
Cong an nhân dan.
- Chi dao the co quan thuc quyn, PhOng Tu pháp eác huyn, thành ph phi
hop vij eác eo quan CO lien quan tham muu, giip Hi dông NVQS: Huing dan các
don vito chic thuc hiên các van bàn pháp lut, van bàn chi dao; huing dan xi l yj
phm lien quan den cOng táe tuyên quân hang nam theo quy djnh.
5. S& Thông tin và Trnyn thông
- Chi dao CC co quan báo chI, dài phát thanh, truyn hInh tinh ph& hop vii
B Chi huy Quân sir tinh, COng anh tinh viêt bài và dua tin ye kêt qua cOng tác
tuyên quân, cáe don vj, eá nhân tiêu biêu trong thirc hin Lust NVQS và Lust
COng an nhân dan.
- Chi dao các don vj thuc quyn phi hop vii Ban Chi buy quân sir, Cong an
cing cap xây drng kê hoach, to chic tuyen truyen, phO bien Lut NVQS näm 2015,
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Lut Cong an nhân dan nàm 2018...; kêt qua quy trInh các biiâc thçrc hin cong tác
tuyên quail; nhCng &m vj, cá nhân tiêu biêu trong th%rc hin Lust.
- Chü trI phi hçip vói B CHQS tinh, S& Lao dng - Thumg binh và Xä
hi, Doàn TNCS Ho ChI Minh tinh thiêt 1p "Trang thông tin din tü" d tip
nhn, cung cap thông tin, djch vi trirc tuyên cho quân nhân xuât ngU lira chçn,
dang k tim vic lam và tham gia các chucmg trInh dào tto nghê, h trq vay von
phát triên kinh té, xuât khâu lao dng.
6. S& Giáo dye và Dào tio
Can Cu Lust NVQS, Thông tu s 148/2018/TT-BQP ngày 04/10/2018 cüa
B Quôc phông quy djnh tuyên ch9n và gçi cOng dan nhp ngü. Chü trI phôi hçp
v9i Bt Chi huy quail sir tinh chi dto, hithng dan các cc sâ giáo diic, Phông giáo
diic các huyn, thành phô thirc hin pháp 1ut ye NVQS; tiên hành phüc tra, xac
minh, cung cap day dü thông tin ye trInh d hc van cong dan nam trong d tuôi
gç1 thp ngü theo yêu cau cUa Ban Chi huy quân s1r, Cong an các huyn, thành
phô de phiic vi cong tác xét duyt tiêu chuân chInh trj cho cong dan gçi nhp ngü.
7. Doàn Thanh niên cong san H ChI Minh
- Phi hçp vOi các sty, ban, ngành lien quan xây dimg k hotch chi do t
chirc Doàn Co sâ phôi hcp vói các co quan, ban, ngành, doàn the to chi'rc tuyên
truyên giáo diic nâng cao nhn thüc cho doàn viên thanh niên trong d tuôi SSNN
hiêu và näm chäc các quy djnh cUa Lut NVQS... phát huy vai trô xung kIch tInh
nguyen cüa tuôi tré tham gia thirc hin NVQS; 11ra chçn, bôi duOng nguôn phát
triên Dãng, to chirc giao lixu gp mt thanh niên truâc khi len du&ng nhp ngü.
- Chü trI phi hqp vói B CHQS tinh, Sâ LD-TB&XH xay dimg khoach
và triên khai thirc hin các chuong trInh phôi hçp nhäm khai thác các nguOn lirc,
tto diêu kin day manh phong trào "Thanh niên 1p nghip". Triên khai thirc hin
các dê an kh&i nghip cho thanh niên, nhât là dOi vi nhttng dOng chI quân nhân dâ
hoàn thành NVQS và tham gia Cong an nhân dan tri ye dja phuong.
8. Hi Cçru Chin binh
- Phi hçp vi các co quan, ban, ngành, doan th t chüc cOng tác tuyên
truyên, 4n dng giáo diic the h tré ye truyên thông each mng, truyên thông anh
hung cüa 1irc lucing vU trang, thim vi QuOc phông, quân sir dja phuong và hiêu rO
quyên lvi, trách nhim, vinh dir trong vic thicc hin NVQS.
- Phát huy vai trO, trách nhim cUa Hi C%ru Chin binh tü' tinh xuOng co sâ;
Triên khai có hiu qua mO hInh "Ba cong met" trong cong tác tuyên quân (ba dóng chI
Cuu chiên binh có trách nhim tuyên truyên, vn d5ng, ghp d& m5t thanh niên tir khi
khám tuyên den khi gc1 nhp ngi,); thirc hin tot chInh sách hu phi.rong Qun di dOi
vi gia dinh có con, em dang ti ngU và các dOng chI quãn nhân hoàn thành NVQS.
9. Hi Lien hip phy nil
Chi do Hi lien hip phii nU các c.p phi hqp vi các co quan, ban, ngành,
doàn the to chuc tuyên truyên, vn dng các hi viên toàn tinh dng viên con, em
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trong d tuôi nhp ngü hiu rO quyn lçii, trách nhim, vinh dir trong vic thirc hin
Nghia vii quail sir.
10. S& Lao cIng - Thuong binh và Xã hi
- Phi hçp vi B CHQS tinh, Cong an tinh, Doàn TNCS H ChI Minh tinh
và các cG quan có lien quan tham muu thirc hin tot các chInh sách h trçi, ixu dài
cUa Dãng, Nha nuOc dôi vi quân nhân xuât ngü trên dja bàn tinh, nhât là các
chInh sách ho trq dào tto nghê, vay vOn kh&i nghip, phát triên san xuât kinh
doanh, xuât khâu lao dng.
- Cp that và cung cp kjp th?i nhü'ng thông tin tr11c tuyn v cOng tác däng
k tIm vic lam, các chiro'ng trInh dào to nghê, h trq vay vOn phát triên kinh te,
xuât khâu lao dng dê quân nhân xuât ngü tiêp can, 1ira chçn, clang k.
11. Các S&, ban, ngành
Can ci'r vào chüc näng, nhim vii, quyn hn cüa ngành chü dng phi hçip
vi các cc quan chüc näng tham muu cho UBND tinh, Hi dOng NVQS tinh to
chüc chi do, triên khai cong tác tuyên chçn, gi cong dan nhp ngü vào Quân
di và thirc hin nghTa v11 tham gia Cong an nhân dan trong toàn tinh dt chat
luçing, hiu qua cao.
12. Các dông chI thành viên Hi dung Nghia vtj quân sty
- Phát huy vai trô, trách nhim, theo dOi, kim tra và chi dto Hi dung NVQS
cac huyn, thành phô duçic phân cOng phii trách, bão dam chat luçmg, hiu qua trong
qua trInh to chüc thirc hin quy trInh các buâc tuyên chçn, gi cong dan nhp ngU vào
Quân di và thc hin Nghia vii tham gia Cong an nhân dan näm 2022.
- Chi dto các Ca quan thuc quyn lam t& chirc näng tham rnuu, phi hçp
và to chüc thrc hin cong tác tuyên quân 11am 2022 hiu qua, chat lixçng, hoàn
thành 100% chi tiêu giao quân.
- Chju trách nhim truOc Tinh üy, UBND tinh và Hi dung NVQS tinh v
kêt qua cña ngành mInh, dan vj mInh ph trách và huyn, thành phô duqc phân
cOng chi dao trong cong tác tuyên quân nàm 2022.
(Co Phy lyc phân cong các thành viên Hç5i dng NVQS tinh
phy trách các huyn, thànhphO kern theo).
A

A

A•

A

A

13. Uy ban nhan dan, H91 dong NVQS cac huyçn, thanh pho
- Ban hành các van bàn lành do, chi dto (Chi thj, quyt djnh, k hoch,..)
các các xã, thj trân, ca quan, ban ngành, doàn the, to chirc thirc hin cOng tác tuyên
quân näm 2022 bào dam chit chê, dan chü, cOng khai, cong bang, diing lut, phát
huy sirc manh cüa câ h thông chInh tn; hoàn thành 100% chi tiêu giao quân, chat
krng tot, khOng có bü dOi sau giao quân; phân cOng lành dao ti d Lê tuyen th
chin si mâi ti các clan vj dja phuorng giao quân nhäm tang cuing mOi doàn
kêt, thung nhat giüa dja phuang giao quân vâi dan vj nhn quan.
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- Kiin toàn Hi dng NVQS và phân cong thành viên Hi dng NVQS
theo döi, chi dao các xã, phi.thng, thj trân và cüng chju trách nhim v chat
luçng, chi tiêu giao quân gàn vâi dja phuang duçc phân cong
- Tang ci.thng cong tác länh dao, chi dao, phát huy vai trô, trách nhim cüa
thành viên Hi dông NVQS các cap, các co quan, ban ngành, doàn the dja
phuang trong qua trInh thirc hin nhim v11 tuyên quân; to chirc tuyên truyên,
giáo diic nhàm nâng cao thüc, vai trô trách nhim cüa cOng dan trong sir
nghip xây dirng va bão v To quôc. Chü trçng tuyên chçn nhftng cOng dan dã
tOt nghip dai h9c, cao däng dê nâng cao chat 1isçng nh.p ngü gop phân tao
nguOn can b cci sâ và thrc hin cong bang xâ hi.
- Xây dirng k hoach, phuong an ci th, phü hçip vol tInh hlnh thrc tin
cüa dja phrnmg dê bão dam an toàn, hiu qua phông chông djch Covid-19 trong
qua trInh thirc hin các buOc tuyên quân. Can cü vào tInh hInh ciii the cüa tirng dja
ph1xclng, có the 4n dung lông ghépbuOc sa tuyên và khám tuyên sOc khOe trong
cUng mt thOi gian nhäm han chê sO lan huy dng cOng dan tp trung tai mt dja
diem, tránh lay lan djch bnh.
- Chi dao Hi dng NVQS các xà, phu?ing, thj t4n rà soát, quân l cht chè
cOng dan trong d tuOi san sãig nhp ngü khOng dé sot, 19t nguôn; tO chOc Hi nghj
xét duyt nguOn dam bào chat chê, dan chU, cong khai, cong bang, dung Lut.
- Thành 1p Hi dng khám sOc khOe NVQS và các Doàn khám sOc khOe
bão dam dung thành phân, dü trang thiêt bj; lra ch9n dja diem khám phU hqp,
dam bão chat luqng khám tuyên, kêt lun chInh xác và chju trách nhim ye kêt
qua thirc hin nhim v khám tuyên.
- T chOc xét duyt tiêu chun chInh trj cho cong dan nhtp ngü bào dam
chit chë. Tuyt dôi không dixçic dê các truO'ng hçip không dU tiêu chuân ye chInh trj
nhp ngü vào Quân di và Cong an nhân dan.
- Giao chi tiêu thp ngü näm 2022 phü hçip vOi khã näng hoàn thành nhim
v11 cOa trng xA, phuOng, thj trân bâo dam hoàn thành 100% chi tiêu duçic giao
- T chOc dngviên, thäm hOi, tng qua va thirc hin chInh sách hu phuong
Quân dci, COng an dOi vOi nhttng gia dInh và cOng dan nl4p ngü näm 2022 (nhât
là dOi vOi nhttng gia dlnh và cOng dan có hoàn cãnh khó khän).
- Thirc hin 100% cOng dan trüng tuyn nghTa vI quân sir, nghTavii tham gia
COng an nhan dan có Lnh gi nhp ngU nam 2022 duc tiôm 02 müi väcxin phOng
Covid-19 và duc xét nghim SARS-CoV-2 bang k thut RT-PCR kêt qua (am
tinh) cOn hiu lirc den ngày giao quân.
- Tti chOc L giao, nhn quân tr9ng th, trang nghiêm, dOng quy djnh,
dam bâo an toàn, tiet kim.
- Xây dimg K hoach, t chOc L don nhn, tu vn và giOi thiu vic lam
cho quân than xuât ngü trO ye dja phuong bão dam trang trçng, có nghia thiet
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thirc thüc My cong tác tuyn quân a các dja phuang, tth thành phong trào tl:r giác
trong thirc hin Lut NVQS, Lut CAND.
- Xü 1 nghiêm, trit d các tnthng hçp vi phtm Lutt NVQS và Lut CAND
theo quy ctjnh cüa Pháp 1ut ngay ti'r buâc so tuyên.
- Chju trách thim truac Tinh üy, UBND tinh và H)i dng NVQS tinh v
chi tiêu, chat luçing sue khOe, chInh trj cüa cOng dan nhp ngO vâo B Quôc phông
và thirc hin NghTa vii tham gia Cong an nhân dan näm 2022.
Yêu cu B Chi buy quân s1r tinh, Cong an tinh, các sâ, ban, ngành và các
thành viên Hi dông NVQS tinh, UBND, Hi dông NVQS các huyn, thành phô
quán trit, triên khai, to chi'rc thirc hin kê hoach; qua trInh thirc hin, nêu có
phát sinh, vu&ng mac báo cáo Hi dông NVQS tinh qua Co quan Thithng trrc
(B chi huy quân sir tinh) dê tong hqp xem xét, giãi quyêt.I.
Ntii nhân:
-BoTir1énhQuânkhu3;
- Thung trirc Tinh u;
- Lânh dao HDND tinh;
- LAnh dao UBND tinh;
- Các die thành viên Hi dông NVQS tinh;
- Các Sâ, ban, ngành cüa tinh;
- UBND cac huyn, thành pho;
- B CHQS tinh (02 bàn);
- Luu VT, VP7.
TP_VP7_QS/05

TM. HQI BONG
CHU TICH

CHU TICH UBND TINH
Phim Quang Ng9c
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THANH VIEN HO! BONG NVQS T!NH PH1J TRACH CAC
G THIJC HIN CONG TAC TUYEN QUAN NAM 2022
hogch s 261 /KH-HDNVQS ngày -14 tháng 11 näm 2021)

TT

THANH VIEN HO! BONG

BIA BÀN PHV TRACH
Chi dto chung

1

DIc Chü tjch UBND tinh, ChU tjch Hi dng

2

D/c Chi buy truông B CHQS tinh Phó ChU tjch Phu trách Quân s1r
Thung trirc Hi dông

3

DIe Giám dc Cong an tinh, Phó ChU tjch Hi dng

Phii trách Cong an

4

DIe Chü tjch Uy ban MTTQ Vit Nam tinh

Huyn Yen Khánh

5

DIe Giám dc Só Lao dng - TB & XH

Thành ph Tam Dip

6

DIcGiámdécS&Ytê
Huyn Kim San

7

DIe Giám doe S& Thông tin và Truyên thông

8

D/c Giám dc S& Tii pháp
Huyn Yen Mo

9

DIe Giám doe S& Tài chInh

10 DIe Giám dc Sà Giáo diic và Dào tao
Huyn Gia Viên
11 DIe ChU tjeh Hi Lien hip Phi nü tinh
12 DIc Giám de S& K hotch và Dâu tu
Huyn Nho Quan
13 DIe ChU tjch Hi Nông dan tinh
14 DIe Chü tjch Hi Cru chin birth tinh

HIuyn Hoa Lu

15 D/cBIthuDoànTNCSHChIMinhtinh
Thành phô Ninh BInh
16 D/e Chü tjch Lien doàn Lao dng tinh

