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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

KẾ HOẠCH
Đăng ký nghĩa vụ quân sự lần đầu cho
công dân nam đủ 17 tuổi trong năm 2022
Căn cứ Luật Nghĩa vụ quân sự (NVQS) ngày 19/6/2015 và Nghị định số
13/2016/NĐ-CP ngày 19 tháng 02 năm 2016 của Chính phủ về quy định trình tự,
thủ tục đăng ký và chế độ, chính sách của công dân trong thời gian đăng ký, khám,
kiểm tra sức khỏe NVQS;
Ủy ban nhân dân huyện Châu Đức xây dựng kế hoạch tổ chức đăng ký
NVQS lần đầu cho công dân nam đủ 17 tuổi trong năm 2022 như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích
Nhằm nắm chắc số lượng, chất lượng công dân đủ 17 tuổi trong năm 2022,
để làm cơ sở tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2022 và những năm tiếp
theo.
2. Yêu cầu
- Tổ chức đăng ký công dân đủ 17 tuổi trong năm 2022 chặt chẽ, chu đáo,
đảm bảo đúng luật NVQS, Nghị định, quy trình hướng dẫn.
- Tổ chức đăng ký phải đúng đối tượng, tất cả các công dân nam đủ 17 tuổi
trong năm 2022 đều phải được đăng ký NVQS và những công dân nam chưa đăng
ký NVQS lần đầu.
- Kê khai ghi chép lý lịch NVQS của công dân theo đúng nội dung, đầy đủ,
rõ ràng theo yêu cầu trong phiếu lý lịch NVQS.
- Ban CHQS các xã, thị trấn xây dựng kế hoạch phối hợp với các cơ quan
liên quan tổ chức nắm lại thực lực, không làm qua loa bỏ sót công dân tuổi 17
trong năm 2022.
II. ĐỐI TƯỢNG ĐĂNG KÝ
- Công dân nam đủ 17 tuổi trong năm 2022 (sinh từ ngày 01/01/2005 đến
ngày 31/12/2005) và những công dân trong độ tuổi thực hiện NVQS chưa đăng ký
lần đầu, có hộ khẩu thường trú tại địa phương; tổng số 1.040 công dân.
III. THÀNH PHẦN, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP ĐĂNG KÝ
CÔNG DÂN TUỔI 17
1. Thành phần đăng ký
- Cấp huyện: Thành lập 02 tổ giám sát các địa phương đăng ký NVQS.
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- Cấp xã, thị trấn: Mỗi xã thành lập 01 tổ trực tiếp đăng ký.
2. Nội dung đăng ký
- Kê khai lý lịch NVQS (sau khi đăng ký xong các xã, thị trấn chuyển hồ sơ
cho công an cùng cấp bổ sung bản xác minh công dân sẵn sàng nhập ngũ theo mẫu
gửi kèm).
- Kê khai đầy đủ các nội dung vào phiếu tự khai sức khoẻ.
- Ghi chép vào sổ đăng ký công dân sẵn sàng nhập ngũ.
- Chụp ảnh (kiểu 3 x 4) để dán vào lý lịch, nếu chưa có ảnh.
Chú ý: Chụp ảnh cho công dân nền xanh, áo sơ mi trắng.
2. Phương pháp đăng ký
a) Công tác chuẩn bị
- Căn cứ số lượng, danh sách công dân nam đủ 17 tuổi trong năm 2022 các
xã, thị trấn báo cáo. Chỉ huy trưởng Ban CHQS huyện phát lệnh gọi đăng ký
NVQS cho từng thanh niên.
- Ban CHQS các xã, thị trấn nhận và triển khai giao nhận lệnh gọi đăng ký
NVQS đến từng công dân trước 10 ngày.
- Đối với công dân khi đến địa điểm đăng ký NVQS lần đầu phải xuất trình
các loại giấy tờ sau:
+ Lệnh gọi đăng ký NVQS.
+ Giấy chứng minh nhân dân (photo).
+ Hộ khẩu hoặc giấy khai sinh (photo).
+ Giấy chứng nhận là học sinh các trường đang học (nếu có).
b) Thực hành đăng ký
- Khi công dân đến đăng ký, Tổ đăng ký của các xã, thị trấn kiểm tra các loại
giấy tờ của công dân nam tuổi 17, đối chiếu những nội dung chủ yếu trong lý lịch
NVQS và danh sách đăng ký của các xã, thị trấn (kê khai bổ sung, điều chỉnh đúng
quy định).
- Hướng dẫn công dân ký vào lý lịch.
- Hướng dẫn ghi vào phiếu tự khai sức khoẻ, chụp ảnh.
- Sau khi công dân đăng ký xong cho ký vào mặt sau phiếu đăng ký NVQS
và phát cho công dân đăng ký.
* Chú ý: Nếu công dân vắng mặt có lý do không đến đăng ký, thì các xã, thị
trấn yêu cầu bố, (mẹ, anh, chị, em ruột) của công dân đến đăng ký thay. Sau đó yêu
cầu công dân khi về gia đình phải đến Ban CHQS xã, thị trấn và ký vào lý lịch
NVQS.
c) Tổng hợp báo cáo về Ban CHQS huyện (Qua trợ lý tuyển quân)
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- Báo cáo danh sách (sổ đăng ký công dân sẵn sàng nhập ngũ).
- Báo cáo kết quả đăng ký NVQS công dân nam đủ 17 tuổi trong năm 2022.
IV. CÁC MỐC THỜI GIAN THỰC HIỆN
- Từ ngày 22/3/2022: Tổ chức phát lệnh đăng ký NVQS.
- Từ ngày 01/4 đến ngày 12/4/2022: Các xã, thị trấn tổ chức đăng ký NVQS
tuổi 17.
- Từ ngày 13/4 đến 15/4/2022: các xã, thị trấn tổng hợp báo cáo về huyện
theo mẫu quy định.
- Ngày 16/4 đến ngày 21/4/2022: Ban CHQS huyện tổng hợp và báo cáo về
Bộ CHQS tỉnh BR-VT theo quy định.
(Có phụ lục thời gian đăng ký cụ thể của từng xã, thị trấn)
V. CÔNG TÁC BẢO ĐẢM
1. UBND huyện giao cho Ban CHQS huyện phối hợp với Phòng Tài chính Kế hoạch huyện lập dự trù kinh phí theo khoản 02, điều 11, chương 3, Nghị định
số 13/2016/NĐ-CP ngày 19/02/2016.
- Bảo đảm phiếu đăng ký NVQS, túi dựng hồ sơ và thẻ đăng ký NVQS năm
2022.
- Ban CHQS các xã, thị trấn bảo đảm các loại mẫu biểu, phiếu tự khai sức
khoẻ để công dân đến đăng ký NVQS lần đầu.
- Bảo đảm xăng xe cho cán bộ huyện đi đăng ký NVQS tại các địa phương.
2. Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn tự bảo đảm các mặt theo quy định có liên
quan đến công tác đăng ký NVQS lần đầu cho công dân nam tuổi 17 ở địa phương
mình.
VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Ban CHQS huyện
- Thành lập 02 tổ giám sát và theo dõi chỉ đạo cho các xã, thị trấn thực hiện
công tác đăng ký NVQS.
- Phối hợp chặt chẽ với các Phòng Văn hoá và Thông tin, Trung tâm Văn hóa
- TTTT huyện tổ chức tuyên truyền rộng rãi về Luật NVQS, Nghị định
13/2016/NĐ-CP để nâng cao nhận thức trong nhân dân và công dân chấp hành đầy
đủ về thực hiện đăng ký NVQS.
- Chi trả cho công dân đăng ký theo quy định và bảo đảm túi dựng hồ sơ.
- Hiệp đồng chặt chẽ với các xã, thị trấn tổ chức đăng ký NVQS bảo đảm
đúng đối tượng, trình tự, thủ tục, địa điểm, thời gian và đạt kết quả cao.
- Triển khai phát lệnh gọi đăng ký NVQS lần đầu cho công dân nam đủ 17
tuổi trong năm 2022 đúng quy định, thời gian.
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- Cấp giấy chứng nhận đăng ký NVQS cho các đối tượng đến đăng ký.
2. Phòng Tài chính - Kế hoạch
- Tham mưu cho Ủy ban nhân dân huyện bảo đảm kinh phí cho công tác đăng
ký NVQS lần đầu cho công dân nam đủ 17 tuổi trong năm theo Nghị định
13/2016/NĐ-CP ngày 19/02/2016 của Chính phủ.
3. Phòng Văn hoá và Thông tin, Trung tâm Văn hóa - TTTT huyện
Chủ trì phối hợp với Ban CHQS huyện xây dựng kế hoạch tổ chức tuyên
truyền Luật NVQS, Nghị định 13/2016/NĐ-CP, Nghị định 120/2013/NĐ-CP quy
định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quốc phòng và các văn bản khác
có liên quan.
4. Công an huyện
- Ban hành văn bản chỉ đạo Công an các xã, thị trấn phối hợp với Ban CHQS
các xã, thị trấn tổ chức rà soát nắm chắc cơ sở dữ liệu về dân cư, kiểm tra hồ sơ
đăng ký, quản lý công dân tuổi 17 đang cư trú tại địa phương và lập danh sách
công dân có tiền án, tiền sự, đạo đức báo cáo Hội đồng NVQS cùng cấp.
- Cung cấp danh sách công dân tuổi 17 năm 2022 sinh từ 01/01/2005 đến
ngày 31/12/2005 cho Ban CHQS huyện trước ngày 22/3/2022 để đối chiếu với
UBND các xã, thị trấn.
5. Các trường THPT, Dân tộc Nội trú và Trung tâm GDTX huyện
- Lập danh sách công dân nam tuổi 17 tuổi trong năm 2022 (sinh ngày
01/01/2005 đến ngày 31/12/2005) gửi về cho Ban CHQS các xã, thị trấn và Ban
CHQS huyện.
- Tạo điều kiện cho các em học sinh đang học ở trường đến đúng địa điểm và
thời gian quy định để đăng ký NVQS khi có lệnh gọi đăng ký NVQS của Chỉ huy
trưởng, Ban CHQS huyện.
6. Các xã, thị trấn
- Đề nghị Đảng uỷ, Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn chỉ đạo cho cơ quan
chuyên môn lập kế hoạch tham mưu cho cấp uỷ, UBND, Hội đồng NVQS cùng
cấp lãnh đạo, chỉ đạo các ban ngành, đoàn thể phối hợp chặt chẽ với cơ quan quân
sự triển khai thực hiện cụ thể như:
+ Đài Truyền thanh các địa phương tuyên truyền và thông báo địa điểm đăng
ký NVQS của xã, thị trấn cho mọi công dân nắm được và thông báo những công
dân của các thôn, ấp, khu phố chưa đến đăng ký.
+ Công an các xã, thị trấn chịu trách nhiệm xác minh lý lịch công dân đủ 17
tuổi trong năm (theo mẫu quy định kèm theo) và phối hợp chặt chẽ nắm chắc tình
hình công dân vắng mặt, xử lý kịp thời những trường hợp chống, trốn.
+ Các thôn, ấp, khu phố tích cực theo dõi, đôn đốc công dân đến đăng ký đủ
số lượng theo lệnh gọi và đúng thời gian, địa điểm.
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- Tổ chức và phân công cán bộ thực hiện đăng ký NVQS lần đầu cho công
dân tuổi 17 đủ các thành phần gồm: Cán bộ xã, thị đội, thống kê và 01 cán bộ y tế
xã để theo dõi khai thác tiểu sử bệnh tật của bản thân và gia đìnhcông dân.
- Bố trí, sắp xếp địa điểm đăng ký NVQS nơi có vị trí thoáng mát, sạch sẽ và
bảo đảm đủ trang bị y tế, bàn, ghế phục vụ cho công tác đăng ký và bảo đảm công
tác phòng, chống dịch Covid-19.
- Tổ chức giao lệnh gọi đăng ký NVQS tuổi 17 đến từng công dân và gia đình
trước 10 ngày.
- Thanh quyết toán tiền chi trả chế độ cho công dân đến đăng ký NVQS với
Ban CHQS huyện theo đúng quy định.
Nhận được kế hoạch này đề nghị các cơ quan có liên quan và các xã, thị trấn
căn cứ chức năng, nhiệm vụ xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện đúng nội
dung, thời gian quy định. Nếu có vấn đề chưa rõ, kịp thời liên hệ và báo cáo về
UBND huyện (qua Ban CHQS huyện) để hướng dẫn và giải quyết./.
Nơi nhận:
- PTM/BCHQS tỉnh (báo cáo);
- TTr HU - UBND (báo cáo);
- Chủ tịch HĐNVQS huyện (báo cáo);
- Các thành viên HĐNVQS huyện;
- Ban CHQS huyện;
- Công an huyện;
- Ban TM,CT,HC;
- Đảng ủy, UBND các xã - TT;
- BGH các trường THPT, PTDT nội trú, TTGDTX;
- Lưu: VT, VP, QL. T50.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

Hoàng Nguyên Dinh

