
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HÔI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU ’ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BAN TUYẺN SINH QUÂN sự

Số: QÓ /KH-TSQS Bà Rịa - Vũng Tàu, ngày ố$ tháng 3 năm 2022

KÉ HOẠCH
Tuyến sinh vào học các Học viện, trường đại học, 

trường sĩ quan, cao đẳng và trung cấp quân sự năm 2022

Căn cứ Thông tư số 59/2021/TT-BQP ngày 11 tháng 6 năm 2021 của Bộ 
Quốc phòng Quy định chi tiết và hướng dẫn thực hiện công tác tuyến sinh vào các 
trường trong Quân đội.

Ban TSQS tỉnh BR-VT xây dựng kế hoạch triển khai công tác tuyển sinh 
quân sự (TSQS) năm 2022 như sau:

I. MỤC ĐÍCH - YÊU CẦU
1. Mục đích: Nhằm lựa chọn những người có đủ tiêu chuẩn về chính trị, 

phẩm chất đạo đức, trình độ học vấn, sức khỏe và độ tuổi theo quy định vào đào 
tạo tại các trường quân đội, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ xây dựng quân đội trong 
giai đoạn mới.

2. Yêu cầu: Ban TSQS các địa phương thực hiện công tác TSQS đúng theo 
Thông tư số 59/2021/TT-BQP ngày 11 tháng 6 năm 2021 của Bộ Quốc phòng Quy 
định chi tiết và hướng dẫn thực hiện công tác tuyển sinh vào các trường trong 
Quân đội.

II. NỘI DUNG
Năm 2022, các học viện, trường trong Quân đội tiếp tục thực hiện tuyến sinh 

theo phương án: Sử dụng kểt quả Kỳ thi tốt nghiệp trung học phô thông (THPT) đế 
xét tuyển sinh đại học, cao đẳng quân sự; mỗi thí sinh phải làm 02 loại hồ sơ riêng 
biệt: 01 bộ hồ sơ đăng ký sơ tuyến do Ban TSQS/BỘ Quốc phòng phát hành, 01 bộ 
hồ sơ đăng ký dự kỳ thi tốt nghiệp THPT do Bộ Giáo dục và Đào tạo phát hành. 
Trong khi chờ Bộ Quốc phòng ban hành hướng dẫn, Ban TSQS tỉnh BR-VT hướng 
dẫn công tác TSQS năm 2022 cơ bản như năm 2021 cho các cơ quan, địa phương, 
đơn vị thực hiện đăng ký sơ tuyển, đăng ký dự Kỳ thi tốt nghiệp THPT cho thí sinh 
có nguyện vọng dùng kết quả thi xét tuyển vào các trường đại học, cao đẳng hệ 
quân sự và xét tuyến trung cấp quân sự vào các trường trong Quân đội như sau:

1. Chỉ tiêu tuyến sinh
- Đào tạo cán bộ cấp phân đội trình độ Đại học hệ chính quy: Thực hiện như 

quy định tại Điều 8,9,10,11,12 của Thông tư số 59/2021/TT-BQP.
- Thí sinh phải qua sơ tuyển, đủ tiêu chuẩn xét tuyển vào các trường Quân 

đội, việc đăng ký dự kỳ thi tốt nghiệp THPT như sau:
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a) Thí sinh là thanh niên ngoài quân đội
Thí sinh đang học THPT mua hồ sơ, làm thủ tục đăng ký dự kỳ thi THPT 

Quốc gia tại Trường THPT nơi thí sinh đang học lớp 12; thí sinh tự do (số thí sinh 
đã tốt nghiệp THPT từ năm 2021 trở về trước) đăng ký và nộp hồ sơ đãng ký dự thi 
tại địa điểm do Sở Giáo dục và Đào tạo (Phòng Giáo dục Đào tạo) tại các huyện, 
thị, thành phổ (kê cả quân nhân xuât ngũ và công dân hoàn thành nghĩa vụ tham 
gia Công an nhân dân).

b) Thí sinh là quân nhân đang tại ngũ
- Mua hồ sơ, làm thủ tục và đăng ký dự thi tại địa điểm của thí sinh tự do (số 

thí sinh đã tốt nghiệp THPT từ năm 2021 trở về trước) do sở GD&ĐT (Phòng Giáo 
dục Đào tạo) các huyện, thị, thành phổ nơi đơn vị quân nhân đang đóng quân quy 
định.

- Thời gian đăng ký dự thi thực hiện theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào 
tạo.

- Đào tạo trình độ cao đẳng hệ chính quy: Đối tượng, tiêu chuẩn vào đào tạo 
sĩ quan cấp phân đội trình độ cao đắng quân sự thực hiện như quy định tại các Điều 
35, 36, 37 Thông tư sổ 59/2021/TT-BQP.

- Hệ trung cấp: Đối tượng, tiêu chuẩn vào đào tạo trung cấp chuyên nghiệp 
thực hiện như quy định tại Điều 38, 39, 40 Thông tư sổ 59/2021/TT-BQP.

- Đào tạo cán bộ ngành quân sự cơ sở: Thực hiện theo chương VIII Thông tư 
số 59/2021/TT-BQP.

c) về môn thi
- Thí sinh chưa tốt nghiệp THPT phải dự thi các bài thi, môn thi đê xét công 

nhận tốt nghiệp và đăng ký dự thi thêm các bài thi, môn thi phù hợp với bài thi, 
môn thi trong tô hợp các môn thi đê xét tuyên đại học, cao đăng do các học viện, 
trường Quân đội quy định.

- Thí sinh đã tốt nghiệp THPT chỉ để xét tuyển sinh đại học, cao đẳng, đăng 
ký dự các bài thi, môn thi phù hợp với tô hợp bài thi, môn thi xét tuyên vào ngành, 
nhóm ngành theo quy định của các trường đại học, cao đẳng mà thí sinh có nguyện 
vọng.

đ) Ban TSQS tỉnh giao nhiệm vụ Ban TSQS các địa phương
Ban TSQS các địa phương phải vận động tuyên truyền hướng nghiệp có ít 

nhất 55 TN trở lên đủ điều kiện đăng ký tham gia dự thi tuyên sinh quân sự và có 
từ 20% TN trở lên trúng tuyển vào các trường quân đội đê nâng cao tiêu chí TSQS 
năm 2022.

2. Tiêu chuẩn tuyển sinh
Thực hiện theo Điều 13, 14, 15 Thông tư số 59/2021/TT-BỌP.
a) Tổ chức xác minh chính trị
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Thực hiện theo quy định tại Điều 21 của Thông tư số 59 và quy định tại 
Điều 7, Điều 8 của Thông số 05/2019/TT-BQP ngày 16/01/2019 của Bộ Quốc 
phòng về tiêu chuân chính trị của sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công chức 
công nhân và viên chức quốc phòng trong Quân đội 'nhân dân Việt Nam.

- Có lai lịch chính trị gia đình và bản thân rõ ràng, đủ điều kiện để có thể kết 
nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam theo Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam, không 
vi phạm Quyết định số 126-QĐ/TW ngày 28/02/2018 của Bộ Chính trị một số vấn 
đề bảo vệ chính trị nội bộ Đảng.

- Có phâm chất đạo đức tốt; phải là đoàn viên Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ 
Chí Minh.

- Quân nhân phải hoàn thành tốt nhiệm vụ trong thời gian phục vụ tại ngũ.
- Không có hình xăm trên da mang tính kinh dị, kỳ quái, kích động, bạo lực 

gây phản cảm ở trên cơ thê.
b) về tiêu chuẩn sức khỏe
- Tuyển chọn thí sinh (cả nam và nừ) đạt Điểm 1 và Điểm 2 theo quy định 

tại Thông tư liên tịch số 16/2016/TTLT-BYT-BQP ngày 30/6/2016 của Bộ trưởng 
Bộ Y tế - Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Quy định việc khám sức khỏe thực hiện nghĩa 
vụ quân sự và làm đủ các xét nghiệm cận lâm sàng theo quy định.

- Trường Sĩ quan Không quân tuyển sinh phi công, chỉ tuyển chọn thí sinh 
đã được Quân chúng Phòng không - Không quân tố chức khám tuyển sức khỏe, kết 
luận đủ điều kiện dự thi vào đào tạo phi công quân sự.

c) về độ tuổi
- Thanh niên ngoài quân đội từ 17 đến 21 tuổi (tính đến năm dự tuyển).
- Quân nhân tại ngũ hoặc đã xuất ngũ và công dân hoàn thành nghĩa vụ tham 

gia công an nhân dân từ 18 đến 23 tuổi (tính đến năm dự tuyên).
d) Vùng tuyển sinh
- Đổi với Trường Sĩ quan Lục quân 1 và Trường Sĩ quan Lục quân 2:
+ Trường Sĩ quan Lục quân 1: Tuyên thí sinh từ tỉnh Quảng Bình trở ra.
+ Trường Sĩ quan Lục quân 2: Tuyên thí sinh từ tỉnh Quảng Trị trở vào.
- Thí sinh dự tuyên vào Trường Sĩ quan Lục quân 2 phải có hộ khấu thường 

trú tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (tính đến tháng 9 năm dự tuyển) phải đủ 3 năm 
thường trú liên tục trở lên, có ít nhất năm lớp 12 học và dự thi tốt nghiệp THPT tại 
các tỉnh phía Nam.

đ) Đổi với các trường còn lại: Tuyển thí sinh trên phạm vi cả nước.
III. THÀNH PHẦN
1. Cấp tỉnh
- Các thành viên Ban TSQS tỉnh.
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- Thủ trưởng Phòng TM, CT, HC, KT và Văn phòng Bộ CHQS tỉnh.
- Trung đoàn Minh Đạm.
2. Cấp huyện
- Phó ban TSQS các huyện, thị, thành phố.
- Trợ lý Quân lực, Trợ lý Chính trị (làm công tác TSQS) Ban CHQS các 

huyện, thị, thành phố.
3. Các đon vị: Đại đội 34, 38, 46, Trinh sát, Thông tin và bVệ binh/PTM.
4. Đại diện Đài PTTH tỉnh BR-VT và Đại diện báo Bà Rịa -Vũng Tàu.
IV. CÁC MỐC THỜI GIAN
- Ngày 08 tháng 3 năm 2022 triển khai kế hoạch công tác tuyển sinh quân sự 

năm 2022.
- Từ ngày 11 tháng 3 đến ngày 31 tháng 3 năm 2022 tổ chức tuyên truyền, 

hướng nghiệp cho học sinh.
- Từ ngày 01 tháng 4 đến ngày 28 tháng 4 năm 2022 các địa phương tô chức 

đăng ký, sơ tuyến, khám sức khỏe và hoàn chỉnh hồ sơ.
- Từ ngày 29 tháng 4 đến ngày 05 tháng 5 năm 2022 Ban TSQS tỉnh tổ chức 

tiếp nhận hồ sơ, danh sách của các địa phương tại Bộ CHQS tỉnh (Ban Quân lực).
- Từ ngày 06 tháng 5 đến ngày 09 tháng 5 năm 2022 tổng hợp bổ sung hoàn 

chỉnh hồ sơ báo cáo Ban TSQS tỉnh.
- Ngày 10 tháng 5 năm 2022 Ban TSQS tỉnh bàn giao hồ sơ cho Ban TSQS 

Bộ Quốc phòng, địa điểm tại sổ 18 Bis đường Cộng Hòa, quận Tân Bình, TP.HCM 
(Bộ Tổng Tham mưu /BQP tại phía Nam).

V. MỘT SÔ QUY ĐỊNH BẢO ĐẢM
- Các địa phương thu lệ phí sơ tuyển theo Khoản 4, Điều 3 Thông tư số 

135/2015/TT-BQP ngày 09/12/2015 của Bộ trưởng BQP quy định và hướng dần 
một số chế độ chi tiêu cho hoạt động giáo dục đào tạo tại các cơ sở đào tạo trong 
Quân đội.

- Các địa phương thu giao nộp về Ban TSQS tỉnh, khi thí sinh tới đăng ký sơ 
tuyển các khoản lệ phí sau:

+ Lệ phí sơ tuyên : 50.000 đ/ hồ sơ/ thí sinh.
+ Biếu mẫu hồ sơ tuyến sinh : 5.000 đ/hồ sơ/ thí sinh.

Cộng : 55.000 đ/ hồ sơ / thí sinh
- Danh sách trích ngang thí sinh.
- Hồ sơ đăng ký sơ tuyển: Sử dụng 01 bộ hồ sơ đăng ký sơ tuyển đại học, 

cao đẳng do Ban Tuyến sinh quân sự Bộ Quốc phòng in, phát hành thống nhất 
trong toàn quốc, gồm:
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- 03 phiếu đăng ký sơ tuyển (Mầu ĐK01-A, Mầu ĐK01-B, Mầu ĐK01-C).
- 01 bản thâm tra, xác minh lý lịch chính trị.
- 01 phiếu khám sức khỏe.
- 01 giấy chứng nhận được hưởng ưu tiên đổi với những thí sinh thuộc diện 

ưu tiêu (nếu có) có phô tô công chứng.
- Ảnh và hồ sơ theo Khoản 3, Điều 19, Thông tư số 59/2021/TT-BQP (thí 

sinh không phải nộp bản sao học bạ THPT hoặc bản sao trích lục học bạ THPT).
- Kinh phí khám sức khỏe cho thí sinh, Ban tuyển sinh quân sự các huyện, 

thị, thành phổ thực hiện theo Công văn số 5575/ƯB-VP ngày 10/11/2003 của 
ƯBND tỉnh BR-VT về việc chỉ đạo tổ chức xét nghiệm HIV và hêrôin, sử dụng 
kinh phí địa phương.

VI. TÓ CHỨC THỰC HIỆN
1. Công tác tuyên truyền, giáo dục, hướng nghiệp
- Ban TSQS tỉnh và các cơ quan chức năng của Bộ CHQS tỉnh phối họp chặt 

chẽ với Sở Giáo dục & Đào tạo tỉnh và Đài phát thanh truyền hình, Báo BR-VT... 
tổ chức tuyên truyền, giới thiệu các trường Quân đội và công tác TSQS năm 2022.

- Phòng Chính trị/BỘ CHQS tỉnh phối họp với báo, Đài phát thanh, truyền 
hình tỉnh: Có bài viết trên báo, chương trình hỏi đáp về công tác tuyển sinh quân 
sự trên Đài phát thanh truyền hình tỉnh, tổ chức phỏng vấn một số học sinh...

- Sở Giáo dục và Đào tạo có kế hoạch chỉ đạo cho các trường THPT trong 
toàn tỉnh phổi họp với Ban TSQS các huyện, thị, TP và Đoàn TNCSHCM tổ chức 
tuyên truyền, hướng nghiệp cho học sinh đê thu hút nhiều học sinh đăng ký xét 
tuyển vào các trường trong Quân đội. Tuy không hạn chế về học lực, nhưng đê thu 
hút nhân tài cho quân đội nên thu hút được nhiêu học sinh có học lực khá, giỏi trở 
lên dự thi.

- Ban tuyển sinh quân sự các huyện, thị, thành phố tham mưu cấp ủy, chính 
quyền địa phương và phổi kết họp với Phòng Giáo dục và Đào tạo, Phòng VHTT, 
Đoàn TNCSHCM, đài truyền thanh và các trường THPT tổ chức tuyên truyền rộng 
rãi giới thiệu cho các thí sinh trên địa bàn tham gia đăng ký sơ tuyển và xét tuyển 
vào các trường Quân đội, có biện pháp phù hợp đe phòng chống dịch bệnh 
Covid-19.

- Các đơn vị giao nhiệm vụ cho cán bộ phụ trách tuyển sinh có nhiệm vụ 
tuyên truyền với đổi tượng hạ sĩ quan, binh sĩ, quân nhân chuyên nghiệp, công 
nhân viên quốc phòng; thời gian tuyên truyền từ 01 giờ đến 02 giờ.

- Các địa phương, đơn vị phải lập kê hoạch và lịch thời gian tuyên truyền 
báo cáo về Ban TSQS tỉnh trước ngày 15/3/2022.

2. Tổ chức sơ tuyển
a) Đối với cấp tỉnh
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Ban TSQS tỉnh chỉ đạo các cơ quan Tham mưu, Chính trị, Quân y và đơn vị 
có liên quan thường xuyên hướng dẫn và kiểm tra, đôn đốc các địa phương, đơn vị 
trong suốt quá trình sơ tuyển từ khâu hướng nghiệp, tuyên truyền, vận động, khám 
tuyển, thẩm tra lý lịch, lập hồ sơ, thủ tục đăng ký dự tuyển.

b) Đối với cấp huyện và đơn vị
Ban TSQS huyện xây dụng kế hoạch xác định nhiệm vụ, thời gian, chỉ tiêu 

cụ thể trong từng khâu đăng ký sơ tuyển, khám tuyên, thâm tra lý lịch, lập hồ sơ 
giao cho các cơ quan có liên quan thực hiện, đồng thời phải kiêm tra, đôn đốc 
thường xuyên và chịu trách nhiệm trước Ban TSQS tỉnh về chất lượng hồ sơ thí 
sinh. Báo cáo về Ban TSQS tỉnh (qua Ban Quân lực) theo quy định. Chú ý một số 
nội dung cần làm tốt:

+ Xác minh thẩm tra lý lịch: Cụ thể, chính xác, tỷ mỷ (theo đúng Thông số 
05/2019/TT-BQP ngày 16/01/2019 của Bộ Quốc phòng).

+ Khám súc khỏe kết luận đúng, chính xác tùng loại và phải ghi rõ (theo 
đúng Thông tư 16/2016/TTLT-BYT-BQP ngày 30/6/2016 của Liên Bộ Y tế - Bộ 
Quốc phòng), tránh trường hợp khi thí sinh trúng tuyến phải trả về vì lý do sức 
khỏe.

+ Hồ sơ ghi chép rõ ràng, tỷ mỷ, sạch sẽ, không tẩy xóa và không đe thí sinh 
có làm hồ sơ sơ tuyền nhưng không đăng ký xét tuyên nguyện vọng 1 vào trường 
(nơi thí sinh nộp hồ sơ đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT năm 2022).

+ Tông hợp báo cáo về trên và lưu tại cơ quan, đơn vị đúng quy định.
Nhận được kế hoạch này, yêu cầu các cơ quan, địa phương, đơn vị triển khai 

thực hiện, tổ chức sơ tuyển, tuyển chọn những thanh niên có nguyện vọng và chất 
lượng tốt đê xét tuyến vào các trường Quân đội./,

Nơi nhận:
- Ban TSQS/QK7 (B/cáo);
- Các thành viên Ban TSQS tinh.;
- Các cơ quan, đơn vị;
- Ban TSỌS các huyện, thị, TP;
- Lưu: VT,QL. D35.yý<

TM. BAN TUYỀN SINH 
1’HÓTRLONG BAN

PHÓ CHỈ HƯỸTRƯỞNG Bộ CHQS TỈNH 
Đại tá Phạm Kinh Kha


