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Cira Lô, ngày tháng na/n 2021 

KE HOACH 
Tuyên ch9n gi cong dan nhip ngli vã thti'c hin nghia vii tham gia Cong an 

nhãn dan näm 2022 

Thirc hin Lut Nghia vii quân sir (NVQS) nárn 2015; Lutt Cong an nhân 
dan närn 2018; Thông tu s 148/2018/TT-BQP ngây 04/10/20 18 cña B Quc 
phông ye vic Quy dijnh tuyên ch9n vâ gi cong dan nhp ngü; Thông tu sO 
94/2020/TT-BCA ngày 0 1/9/2020 v vic tuyn ch9n cong dan thirc hin nghia 
vii tharn gia Cong an nhân dan; K hoach s 584/KH-UBND ngày 18/10/2021 
cüa UBND tinh Ngh An ye vic triên khai cOng tác tuyn ch9n gi cong dan 
nh.p ngQ và thrc hin nghia vii tharn gia Cong an nhân dan närn 2022. 

UBND thj xã Cüa Lô ban hânh kê ho?ch  tuyên chpn gçi cOng dan nhp ngü 
và thçrc hiên nghTa vi tharn gia Cong an nhân dan (cóng tác tuyén quán,) narn 
2022 nhu' sau: 

I. MJC BICH-YEU CAU 

- Tuyn ch9n gçi cong dan nhp ngü và thi7rc hin nghia vi tharn gia Cong 
an nhân dan bâo dam dü 100% chi tiêu UBND tinh, B CHQS tinh giao, chii 
tr9ng cht 1ung, không có 1oi trã sau khi giao quân do không du các tiêu chuân. 

- Phát huy vai trô, trách nhiêrn cüa câ h thng chInh trj các cap, phôi hçip 
chat chë vói các ban, ngành, doàn th dja phixo'ng, tham mu'u Iãnh dao, chi buy 
trin khai thirc hin có hiu qua cong tác tuyn quân näm 2022. 

- To chirc thirc hin cong tác tuyn quân chat chê, diing Lut NVQS và van 
ban hufing dn cüa các dtp. 

11. NQL DUNG-THOI GIAN 

1. Ni dung: Tuyên ch9n vá g9i cOng dan th1rc hin nghTa vii Quân sir và 
nghia vi tham gia Cong an nhân dan nãrn 2022 

2. Moe thô'i gian chInh 

- Phát 1nh gi khárn süc khOe vào ngày 06/12/202 1. 

- H9p Hi dng khárn tuyn süc khóe vâo ngày 09/12/2021. 

- Khárn tuyên süc khOe nghia vii Quân s1r, nghia viii tham gia Cong an nhân 
dan di,r kiên vão ngày 23/12 den ngày 24/12 näm 2021. 

- Hi nghj hip dng giao nhn quân nám 2022 xong tru'Oc 10/01/2022. 



- Thârn nhp, xét duyt h sa và ch& quân so: Hoân thành tnrc ngày 
19/01/2022. 

- Phát 1nh goi cong dan nhp ngü hoàn thânh triió'c ngày 26/01/2022. 

- To chirc 1 giao nhn quân dir kin tir ngày 16-20/02/2022 ('co keX hoçich rieng) 

III. NHIM VU CAC CO QUAN, DON V 

1. Ban CHQS thi xã 

- Tharn rnu'u cho cp üy, chInh quyn dja phu'ong ban hânh chi thj, kê 
hoch lãnh dio, chi dio thirc hin cong tác tuyn quân; kin toàn Hi dOng 
NVQS, Hi dng khárn süc khôe nghia vii Quan sir, nghia vi tharn gia Cong an 
nhân dan nãm 2022 dñng, dü thành ph.n quy djnh, báo darn trInh do, nàng 1'c 
nâng cao hiu qua trong to chirc thtrc hin. 

- Phát buy vai trô, trách nhim cüa b thng chInh trl các cp, phi 1p chat 

chê có hiu qua vó'i các ban, ngânh, doân th trong to chiirc thirc hin, dng thô'i 
gn trách nhirn di vói t chü'c, cá nhân d xy ra tn tii trong thirc hin cOng 
tác tuyên quân nhu' bü di, 1oi ti-a sau giao quân. 

- Chi dio co' s rà soát, nrn chic ngun SSNN, phôi hcip ch.t chê vó'i các 
co quan, tru'ô'ng di hoc, cao dng t1l1rc hin nghiêm vic dàng k2  tarn hoän gi 
nhp ngü Va rnin gpi nhp ngü thôi bmnh di vó'i cOng dan narn trong d tui gi 
nhp ngü vâ di chuyn NVQS khi thay di flo'! Cu' trü, lam viêc, thI sinh nhp 
h9c và sau khi t& nghip ra tru'ô'ng. 

- Thçrc hiên các bu'ó'c tuyên quân diing Lut NVQS báo darn dan chü, cOng 
bang, cOng khai. Nâng cao chit lu'çng sa tuyên, ldlárn tuyên thii'c hin NVQS, 
idlOng dé bü dôi, 1oii trá sau giao quân. To chirc 1 giao nhn quân ding quy djnh. 

- PhOi hpp vó'i Trung tarn Van hóa Th thao và Truyên thông thj xã, xây 
dirng chu'o'ng trInh, rriâ chuyên rnc tuyên truyên trén các phu'ong tin thông tin 
dai ching ye cOng tác tuyn quân närn 2022. 

- Phi hçp vOi COng an thj xã theo dOi, chi dao dja phu'ong, dn vj i-a soát, 
thânl tra xác rninh 1 ljch cOng dan nhp ngü theo ThOng tu sO 50/2016/TTLT-
BQP-BCA ngày 15/4/2016 cüa lien Bô Quôc phông, Bô Cong an ye vic Quy 
djnh tiêu chuân chInh trj tuyn chQn cong dan vâo plllic viii trong Quan di nhân 
dan Viêt Narn. 

- Phi hap vó'i phông NOi vu, hu'ó'ng dan, chi do các co quan, dan vj, các 
to chü'c doãn th chInh trj xa hOi các cp lam t& cOng tác thi dua khen thu'O'ng ye 
cOng tác tuyén quân và dng viên thãm hOi, tang qua di vói cOng dan nhtp ngü. 
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- NArn chic cO' s quân trang, cp phát dn các phung theo diing Huâng 
dn s 1477/HD-CQN ngãy 05/12/2014 cüa Ciic Quân nhu, Tong Cic hu can 
v vic hu'ng dn cong tác bão dam quân trang cho chin s' mi nhp ngü. 

- Chju trách nhim tru'ó'c UBND thj xã v cOng tác chi dao  xét duyt h so', 
so lu'p'ng, cht 1ung di vó'i cOng dan nhip ngQ. 

2. Cong an thi xã 

- Chü trI vâ chi do Cong an các phu'Ong thirc hin t& vic xét duyt v h 
sa 1)2 llch nghia vi Quân sir, nghia vii tham gia Cong an nhân dan theo Thông tu 
lien tjch s 50/2016/TTLT-BQP-BCA ngày 15/4/20 16 cüa Lien B Quc phông, 
B Cong an v vic Quy djnh tiêu chutn chInh trj tuyn ch9n cong dan vâo phic 
vii trong Quan dôi nhân dan Viêt Narn, kt iugtn chInh xác v 1)2 ljch chInh trj gia 
dInh và ban than cong dan dü diu kin chun bj gi nhp ngU. PhM hgp vó'i Ban 
CHQS thj xã tuyên ch9n dU s lu'çmg vào phic vii có thôi htn trong Cong an 
nhân dan theo chi tiêu duqc giao. 

- Phi h9'p vó'i Ban CHQS thj xà kiên quyêt xü' 1)2 các tru'è'ng hçp chông, 
trn tránh thrc hin Lut nghia v quân sii', Lut Cong an nhân dan, 1p k 
hotch báo v các bu'ó'c tuyn chpn vâ ngây giao, nhn quân, bão darn an toàn 
tuyt di. 

- Chju trách nhirn tru'ó'c UBND thj xä ye cOng tác chi dao xét duyêt h so', 
tiCu chLlân chInh trj, do d(rc di vâi cong dan nhp ngU. 

3. Phông Y t, Trung tm Y tê thj xã 

- Tharn rnu'u cho UBND thj xa thành 1p Hôi dng khám sirc khóe nghia vçi 
Quân su, nghia vu tharn gia Cong an nhân dan nãrn 2022 diiing, dü thãnh phân 
quy djnh, báo dam trInh d, nãng 1irc nâng cao hiu qua trong tO chii'c thirc hin. 
TO chi,rc tp hutn chuyên mon diing quy djnh. 

- PhOi hop vó'i Ban CHQS thi xã kiêm tra chi dto cOng tác so' tuyên süc 
khöe nghia vi Quân sr, nghia vi tharn gia Cong an nhân dan ö' các phumg. 

- Thirc hin t& các bu'O'c trong khárn tuyên si'c khöe NVQS theo Thông tu' 
sO 16/2016/TTLT-BYT-BQP ngày 30/6/2016 cüa Lien B Y tê và B QuOc 
phông quy djnh vic khám strc khOe thirc hin nghia vii quân sir. 

- Ltp dir tth test thü' FIIV và ma tiiy, xét nghirn SARS-CoV-2 bang k' thut 
RT-PCR Covid-19 báo darn xét nghim cho 100% cOng dan triing tuyên nghia vii 
Quân sr, nghia vu tharn gia Cong an nhân dan. 

- Chju trách nhirn tru'cc UBND thj xã v cOng tác chi do khárn tuyn sue 
khóe nghia vit Quân sir, nghia vii tham gia COng an nhân dan; tiêu chuân, chat 
1u'çng si'rc khóe di vó'i cOng dan nhp ngü. 
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4. Các phu'ô'ng 

- Can cñ vào chñ'c näng nhirn vii và các Chi thj, K hoach, Hu'ó'ng dan c11a 
thi xa lap kê hoach lãnh dao, chi dao thuc hiên cong tac tuyên quân, kiên toan 
Hi dông NVQS, tO so' tuyên sirc khOe nghia vu Quân su', nghia viii tharn gia 
Cong an nhân dan ding, dü thành phn quy djnh, bâo darn trInh d, nãng 1i'c 
nâng cao hiu qua trong to chüc thirc hin. 

- Phát huy vai trô, trách nhirn cüa h thng chInh trj các cp, phi hgp chat 
chë có hiu qua vâi các ban, ngành, doàn the trong t chirc thirc hin, dng thai 
gn trách nhirn di vó'i to chuii'c, cá nhân dê xây ra tOn tai  trong thirc hin cOng 
tác tuyên quân nhu bii dOi, !o?i trá sau giao quân. 

- Chi dao  co sO' rã soát, nãrn chãc nguOn SSNN, phôi hç'p chat chê vó'i các 
co quan, thirc hin nghiêrn vic dang k tarn  hoãn gpi nhp ngü và rnin gpi 
nhp ngü thôi bInh dOi vi Cong dan narn trong d tuOi gi nhp ngü và di 
chuyên NVQS khi thay dOi no" CU' trCi, lam vic. 

- Thi'c hin cac bu'ó'c tuyên quân diing Lut nghia vii Quân six, Lut nghia 
vi tharn gia Cong an nhân dan bão darn dan chu, cong bang, Cong khai. Nâng 
cao chat lu'c'ng so tuyên, khárn tuyên thirc hin nghia vçi Quân sir, Lutt nghia vi 
tham gia Cong an nhân dan, khOng d bii dôi, loai trã sau giao quan. Du'a cOng 
dan den diem giao quân cüa th xã dOng thô'i gian quy djnh. 

- Chiu trách nhiêrn tru'ó'c IJBND thj xâ v chi tiêu du'gc giao và chat lu'cmg 
cOng dan nhp ngü. 

5. Van phông HDND-UBND th1 xã 

Tham muu, dé xuât vó'i UBND thj xã sap xêp, bO ti'I thO'i gian to chii'c hi 
nghi hop Hôi dông NVQS thi xã va hiêp dOng giao nhân qUân nãrn 2022, TO 
chtii'c tOng kê cOng tác tuyên quân nãrn 2021 triên khai nhirn vi nãrn 2022. 

6. Các thãnh viên Hi dng NVQS vã các ban, ngãnh có lien quan 

Can ciii' vào chñ'c näng, nhirn vi du'Q'c phân cOng và cüa ngành dê l.p kê 
hoach vâ chi dao  ngânh dcc cp du'ó'i phOi hçip vó'i co quan quan six thi xã, tO 
chO'c thu'c hin tot cOng tác tUyên quail nãrn 2022; thirc hin tot chInh sách hu 
phu'o'ng qliân dôi, gop phAn hoàn thành tOt nhim vij du'?c  giao. 

Nhân du'Gc ké hoach nay, CáC Co.  quan, don vi quán triêt, triên khai thirc hin 
nghiêrn tOc.!, 

No'! u/i/in: 
- UBND tinh (báo cáo); 
- TT TIii üy (theo dOl): 
- IT I-IDND (giám sat). 
- Chi tich, các PCT UBND thi xá (chi dao) 
- Các ban, ngãnh thj xi (T/hiên) 
- Các pinrông, co quan, doanh nghip (T/hin) 
- Luu: VT, QS. 
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