
UY BAN NHAN DAN CONG HOA xA HQI CHU NGHiA VIT NAM 
THI XA C15'A LO Dc 1p — Tir do — Hinh phüc  

S: /KH-UBND CI'ra Lô, ngày tháng nám 2022 

KE HOJLCH 
Tuyn chQn, gç1 cong dan nhp ngfl và thirc hin nghia viii tham gia 

Cong  an nhân dan nãm 2023 

Thirc hin Lut Nghia vi quãn sir (NVQS) näm 2015; Lut Cong an nhân 
dan näm 2018; Thông tu s 148/2018/TT-BQP ngây 04/10/20 18 cüa B Quc 
phông v vic Quy djnh tuyn ch9n và gçi cong dan nhp ngü; Thông tir s 
94/2020/TT-BCA ngày 0 1/9/2020 v vic tuyn chn cong dan thirc hin nghia 
vii tham gia Cong an nhân dan; K hoach s 721/KH-UBND ngày 18/10/2022 
cüa UBND tinh Ngh An v vic trin khai cOng tác tuyn ch9n, gçi cong dan 
nhp ngü và thirc hin nghia v11 tham gia Cong an nhân dan 11am 2023. 

UBND thj xã Cüa Lô ban hành k hoch tuyn ch9n, g9i cong dan nhp 
ngü và thirc hin nghTa vii tham gia Cong an nhân dan (cong tác tuyn quán) 
nàm2023nhusau: 

I. MVC  DICH-YEU CAU 
- Nhm trin khai thirc hin thng nht quy trInh thyn ch9n, gçi cOng dan 

nhp ngU và thirc hin nghia vi tham gia Cong an nhân dan bâo dam dü 100% chi 
tiêu UBND tinh, B CHQS tinh giao, chü trçng cht luçmg, không Co 1oui trâ sau 
khi giao quân do không dü các tiêu chun. 

- Phát huy vai trO, trách nhim cüa cã h thng chInh tr các cp, pMi hçip 
chtt ch vri các ban, ngành, doãn th dja phuang, tham muu lãnh dao,  chi dto 
trin khai thirc hin có hiu qua cong tác tuyn quân näm 2023. 

- T chrc thrc hin cOng tác tuyn quân chtt chë, dung Lut NVQS, Lut 
Cong an nhân dan và các van ban hixng dn cüa các cp. 

II. NQI DUNG-THOl GIAN 
1. Ni dung: Tuyn ch9n, g9i cOng dan thirc hin nghTa vi Quân sir và 

nghia vi tham gia Cong an nhân dan näm 2023. 
2. Moe thôi gian chInh 
- Dr kin tun 01 tháng 11 näm 2022: T chüc Hi nghj tng k& cOng tác 

tuyn ch9n, gçi cong dan nhtp ngü, th%rc hin nghia vi.i tham gia cOng an nhân 
dan nàm 2022 và trin khai nhim v11 tuyn quân nàm 2023. 

- Tr ngày 07/11 den ngày 15/11/2022: So tuyên sirc khOe NVQS. 
- Ngày 25/11/2022: Phát 1nh gçi khám süc khOe. 
- Ngày 0 1/12/2022: H9p Hi dông khám tuyn sue khOe. 
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- Dir kin ngày 06/12 dn ngày 16/12 nàm 2022: Khám tuyn süc khóe 
nghia vi Quân sr, nghia vii tham gia Cong an nhân dan. 

- Di,r kin ngày 07/01/2023: Hi nghj hip dng giao nhn quail näm 2023. 
- Tr ngày 10/12/2022 dn 09/01/2023: Thâm nhtp, xét duyt h so vá 

ch& quân s& 
- Ngày 10/01/2023 dn ngày 17/01/2023: Phát 1nh gç1 cong dan nhp ngü. 
- Dir kin tü ngày 05/02/2023 dn ngày 10/02/2023: T chirc 1 giao nhn 

quân (co ke' hogch rieng) 
- Di,c kin cui tháng 3/2023: T chirc rut kinh nghim cOng tác giao, nhn 

quân näm 2023. 
- Dr kin cui tháng 10/2023: Tng kt cong tác tuyn quân nàm 2023. 
III. NHI1M VV  CAC C1 QUAN, IXN VI 
1. Ban CHQS thj xã 
- Tham muu cho Uy ban nhân dan thj xã ban hành chi thj, k hoch länh 

do, chi dao  thirc hin cong tác tuyn quân và nghia vçi tham gia cong an nhân 
dan; kin toàn Hi dng NVQS, Hi dng khám s1rc khOe nghia vii Quân sir, 
nghia vii tham gia Cong an nhân dan nàm 2023 dung, dU thânh phn quy djnh, 
bão dam trInh d, näng 1%rc nâng cao hiu qua trong t chüc thirc hin. 

- Chü trI, phôi hçp vâi Van phàng HDND-UBND chun bj các ni dung 
tham muu cho UBND thj xà t chirc Hi nghj tng kt cong tác tuyn quân näm 
2022 và trin khai nhim v11 tuyn quân näm 2023. 

- Phát huy vai trô, trách nhim cüa h thng chInh trj các cp, phi hçip chtt 
chë có hiu qua vi các ban, ngành, doàn th các cp trong t chüc thirc hin, 
dng thai gn trách nhim di vii t chüc, cá nhân không d xy ra tn tai trong 
thirc hin cong tác tuyên quân nhix bü di, loai trã sau giao quân. 

- Chi dio CO SY rà soát, nm chic ngun SSNN, phi hçip chit chê vâi các 
co quan, tru?ing dti h9c, cao ding thirc hin nghiêm vic dáng k, tam  hoân gçi 
nhp ngü và min gci nhtp ngü thñ bInh di vài Cong dan nam trong d tuôi gçi 
nhâp ngü và di chuyn NVQS khi thay di noi Cu trü, lam vic, thI sinh nhp 
hçc và sau khi t& nghip ra trueing. 

- Thrc hin CáC bithc tuyn ch9n gi cong dan nhp ngü và nghTa vii tham gia 
cOng an nhan dan dung Lut NVQS, Lut Cong an nhân dan báo dam dan chü, 
cong bang, cong khai. Nâng cao cht 1ung so tuyn, khám tuyn thirc hin NVQS, 
không d bü di, loai trà sau giao quân. T chüc 1 giao, nhn quân dung quy djnh. 

- Lp dir trü kinh phi bâo dam cho cong tác tuyn ch9n, gi cOng dan nh.p 
ngü và thrc hin nghTa vi tham gia Cong an nhân dan näm 2023 gui phông Tài 
chInh-K hoach th.m djnh trInh UBND thj xa xem xét quy& djnh. 

- Phi hçp vYi Trung tam Van hóa Th thao va Truyn thông thj xâ, xay 
drng chuong trInh, chuyên miic tuyên truyn trên các phucing tiên thông tin dai 
chüng ye cong tác tuyên quân näm 2023. 
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- Phi hçip vi Cong an thj xã theo dôi, chi dto dja phucing, don vi rà soát, 
thm tra xác minh 1 ljch cong dan nhp ngü theo Thông tu s 50/201 6/TTLT-
BQP-BCA ngày 15/4/2016 cüa lien B Quôc phông, B Cong an ye vic Quy 
djnh tiêu chun chInh trj tuyn chn cong dan vào phitc v1,i trong Quân di nhân 
dan Vit Nam. 

- Phi hcip vi phông Ni vii, hithng dn, chi dto các cci quan, don vj, các 
t chirc doàn th chInh trj xâ hi các cp lam tt cong tác thi dua khen thithng v 
cong tác tuyn quân và dng viên thäm hói, tang qua di vâi cong dan nh.p ngU. 

- Nm chtc ci s quân trang, cp phát dn các phuing theo dung Huóng 
dn s 1477/HD-CQN ngày 05/12/2014 cüa Ciic Quân nhu, Tng C%ic hu can 
v vic hithng dn cong tác bâo dam quân trang cho chin s mâi nhp ngü. 

- Chju trách nhim tmrc UBND th xâ v cong tác chi do xét duyt h so, 
s hrçng, cht luçmg déd vi cong dan nhp ngü. 

2. Cong an thj xã 
- Chü trI và chi dao  Cong an các phi.thng thirc hin tt vic xét duyt v h 

so l ljch nghTa v11 Quân sir, nghia vi tham gia Cong an nhân dan theo Thông ti.r 
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 chu.n chInh trj tuyn chpn cong dan vào phc 
vii trong Quân di nhân dan Vit Nam, kt lun chInh xác v l ljch chInh trj gia 
dInh và ban than cOng dan dü diu kin chun bj gi nhp ngü. Phi hçip vi Ban 
CHQS thj xà tuyên chn dü s lugng vào phiic vii có thai hin trong Cong an 
nhân dan theo chi tiêu duçc giao. 

- Chü trI, phôi hçp vói Ban CHQS thj xã kiên quy& xü 1 các tru&ng hqp 
chng, trn tránh thrc hin Lu.t nghTa vii quân sir, Lut Cong an nhân dan, l.p 
k hoach bâo v các buOc tuyn ch9n và ngày giao, nhn quân, bâo dam an toàn 
tuyt di. 

- Chju trách nhim tnthc UBND thj xä v cong tác chi dio xét duyt h so, 
tiêu chun chInh trj, dao  drc di vi cOng dan nhp ngü. 

A - 3. Phong Y te, Trung tam Y te th1 xa 
- Tham miru cho UBND thj xã thành 1p Hi dng khárn sirc khOe nghia vii 

Quan sir, nghia vi tham gia Cong an nhân dan nàm 2023 dung, dü thành ph.n 
quy djnh, báo dam trInh d, näng içrc nâng cao hiu qua trong t chirc thrc hin. 
T chüc tp hun chuyên mon dung quy djnh. 

- Phi hçp vOi Ban CHQS thj xã kim tra chi do cong tác so tuyn sue 
khOe nghia vii Quân sr, nghia vi tham gia Cong an nhân dan a các phi.thng. 

- Thirc hin t& các buóc trong khám tuyn süc khóe NVQS theo Thông tu 
s 16/2016/TTLT-BYT-BQP ngày 30/6/2016 cüa Lien B Y t và B Qu& 
phông quy djnh vic khám sac khóe thirc hin nghTa vçi quân s%r. 

- Lp dir tth test thu HIV và ma tuy, bão dam xét nghim cho 100% cong dan 
tráng tuyn nghia yi Quân sr, nghia yi tham gia Cong an nhãn dan. 



- Chju trách nhim truâc UBND thj xà v cong tác chi dao  khám tuyên sirc 
khOe nghia vii Qun si1, nghia vii tham gia Cong an nhãn dan; tiêu chun, chit 
lugng süc khOe di vi cOng dan nh.p ngü. 

4. Be nghj Uy ban Mt trn T quc th1 xã và các t chIrc chInh trj - xä hi 
Theo chüc nàng, thim vij phi hqp Ban chi buy Quân si,r thj xâ theo dôi 

hinrng dn Uy ban M.t trn T quc và các t chüc chInh trj - xã hi các 
phung tham muu cho chInh quyn da phucing cüng c.p thrc hin tat cOng tác 
tuyn quân; thumg xuyên tuyên truyn, giáo dic, dng viên cong dan và nhân 
dan chap hành nghiêrn tue Lu.t Nghia vi quail sr, Lu.t Cong an nhân dan. 

5. Van phông HBND-UBND thj xã 
Tham muu, d xu.t vth UBND thj x stp xp, bô trI thñ gian to chirc hi 

nghj hçp Hi dang NVQS th xâ và hip dang giao, then quân näm 2023; To 
chirc tang k& cong tác tuyn chçn, gi cong dan nhp ngü näm 2022, trin khai 
nhim vu näm 2023. 

S. 6. Phong Tai chinh - Ke hoch 
Tham mixu UBND thj xä dam bão nguan kinh phi thirc hin cong tác tuyn 

quân; huàng dn, kim tra vic sir dicing và thanh quy& toán cUa các phOng, ban, 
ngành, dja phuong theo dung quy djnh cüa pháp 1u.t hin hành. 

7. Phông Tir pháp 
Phai hçip vâi các phông, ban, ngành và UBND các phumg ta chirc thrc hin 

t& cOng tác tuyen truyn, pha bin các quy djnh cüa pháp 1ut v thc hin nghia 
vi quân sir cho các t.ng lop nhân dan lam cho mçi nguii dan hiu cong dan trong 
d tuai tir giác thirc hin Lust Nghia vi quân sir, Lut cOng an nhân dan. 

8. Trung tam van hóa th thao và Truyn thông thj xa 

Phai hcip vói các cci quail, dja phuung tang cithng cOng tác tuyên truyn, 
pha bin Lust  Nghia v1j quail sçr, Lut COng an nhân dan và các van ban lien 
quan cong tác tuyn quân; tang thai hrçmg phát song, dàng tin bài v LUtt Nghia 
v1i quân sir, Lust  COng an nhân dan, kt qua cOng tác tuyên quân cüa thj xã và 
các dja phucing, biu drnmg các dun vj, Ca nhân ch.p hành tat Lut Nghia vii 
quân sir, Lut Cong an nhân dan. 

9. Phông Lao dng - Thirong binh và Xã hi 
phai hcip cüng các ban, ngành, doàn th dja phuang cO k hoach  thirc hin 

chInh sách hu phuung quân di; thirc hin kjp thôi, dy dü các chInh sách, dai 
vói gia dInh có con em chun bj rihtp ngü và dang tti ngQ theo quy djnh. Quan 
tam ta chüc k& nai cung - cu lao dng, giâi thiu vic lam dai vói quân nhân 
xuât ngü. 

10. Các thãnh viên Hi dng NVQS và các ban, nganh có lien quan 
Can cir vào chüc nàng, nhim vi dixçc phân cOng và cüa ngành d 1p k 

hoch và chi do ngânh dcc cAp duOi ph6i hp vâi cu quan quail sir thj xa, t 
chuc thrc hin tat cOng tác tuyn quân và thirc hin nghTa vi tham gia COng an 
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nhân dan näm 2023; thirc hin t& chInh sách hu phuo'ng quân dci, gop phn 
hoàn thành t& nhim viii duçc giao. 

11. Các phtrông 
- Can cü vào chi'rc näng nhim vii và các Chi thj, K hoch, Hisâng dn cüa 

thj xà 1p k hoach länh do, chi dao  thrc hin cong tác tuyn quân; kin toàn 
Hi dng NVQS, ti so tuyn süc khóe nghia vi Quân sir, nghia vi tham gia 
Cong an nhân dan dung, dü thânh phn quy djnh, bâo dam trInh d, näng 1c 
nâng cao hiu qua trong t chirc thirc hin. 

- Phát huy vai trô, trách nhim cUa h thng chInh trj, phi hçip chtt chê có 
hiu qua vói các ban, ngành, doàn th trong t chirc thrc hin, dng thai gn 
trách nhim di vOi ti chirc, cá nhân d xy ra tn ti trong thirc hin cOng tác 
tuyn quân nhu bü di, loai trã sau giao quân. 

- Chi dto Ban CHQS phithng phi hçip vOi Cong an phU?mg và các ngành 
lien quan th chirc rà soát, nm chic ngun SSNN, phi hqp cht ch vci CC Co 

quan, thrc hin nghiêm vic däng k tam  hoân gi nhp ngü và min gi nhp 
ngü thii bInh di vi cOng dan nam trong d tui gi nhp ngü và di chuyn 
NVQS khi thay di f101 Cu trü, lam vic. 

- Thiic hin CáC bu'ic tuyn quân dung Lutt nghia vi Quân sçr, Lut nghTa 
v11 tham gia Cong an nhân dan bão dam dan chü, cong bang, cOng khai. Nâng 
cao cht h.rçing so tuyn, khám tuyn thrc hin nghia vii Quân sir, Lut nghTa vi 
tham gia Cong an nhân dan, không d bü di, loai trã sau giao quân. Dua cOng 
dan dn dim giao quân cüa thj xã dung thii gian quy djnh. 

- Chju trách thim trrnc UBNID thj xâ v chi tiêu dugc giao và chat luqng 
cOng dan nhp ngQ và thirc hin nghTa vi tham gia Cong an nhân dan. 

Nhn duqc k hooch nay, the co quan, don vj quán trit, trin khai thirc hin 
nghiêm tue.!. 
Nui n/ian: 
- UBND tinh (báo cáo); 
- TT Thi ñy (theo dOi); 
- TT HDND (giam sat); 
- Chü tjch, các PCT UBND thj xA (chi dao); 
- Các ban, ngành thj xA (T/hin) 
- Các p1uring, co quan, doanh nghip (T/hin) 
- Luu: VT, QS, D4J— 

Doãn Tin Dung 
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