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CHỈ THỊ  

Về việc đăng ký Nghĩa vụ quân sự và quản lý công dân trong độ tuổi thực hiện 

nghĩa vụ quân sự, Luật Dân quân tự vệ, Tuyển sinh quân sự năm 2022 

 
 

 

 

 Trong những năm qua, Tỉnh ta đã tổ chức thực hiện tốt công tác đăng ký 

Nghĩa vụ quân sự và quản lý công dân trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự, 

Luật Dân quân tự vệ, Tuyển sinh quân sự; qua đó đưa công tác đăng ký Nghĩa vụ 

quân sự và quản lý công dân trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự, Luật Dân 

quân tự vệ, Tuyển sinh quân sự ngày càng đi vào nề nếp đạt kết quả tốt, chất lượng 

giáo dục, đào tạo nguồn nhân lực cho Quốc phòng, củng cố thế trận quốc phòng 

toàn dân đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ Quân sự - Quốc phòng địa phương trong tình 

hình mới. 

Tuy nhiên, trong quá trình chỉ đạo và tổ chức thực hiện vẫn còn một số hạn 

chế, nhất là việc tổ chức đăng ký Nghĩa vụ quân sự và quản lý công dân trong độ 

tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự, Luật Dân quân tự vệ tại cơ sở chưa chặt chẽ, còn 

thiếu sót; công tác tuyên truyền Tuyển sinh quân sự chưa được quan tâm đúng mức 

để thu hút các học sinh có thành tích học tập giỏi, xuất sắc đăng ký sơ tuyển, tuyển 

sinh vào các trường Quân đội nên tỷ lệ thí sinh trúng tuyển đạt chưa cao. 

Để kịp thời khắc phục tồn tại, hạn chế, tiếp tục triển khai thực hiện tốt công 

tác đăng ký Nghĩa vụ quân sự và quản lý công dân trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ 

quân sự, Luật Dân quân tự vệ, Tuyển sinh quân sự năm 2022, Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân tỉnh chỉ thị: 

1. Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố chỉ đạo tổ chức đăng ký 

Nghĩa vụ quân sự và quản lý công dân trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự, 

Luật Dân quân tự vệ, Tuyển sinh quân sự chặt chẽ, chu đáo, đúng đối tượng, đúng 

trình tự, thủ tục theo quy định của Luật Nghĩa vụ quân sự năm 2015 và Luật Dân 

quân tự vệ năm 2019; củng cố, kiện toàn Ban Tuyển sinh quân sự theo đúng, đủ 

thành phần quy định; phát huy vai trò tham mưu cho Ủy ban nhân dân cùng cấp tổ 

chức thực hiện tốt công tác Tuyển sinh quân sự năm 2022 của các địa phương đạt 

hiệu quả. 

2. Tháng 01 (một) hàng năm, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã, người đứng đầu 

hoặc người đại diện hợp pháp của cơ quan, tổ chức báo cáo Ban Chỉ huy quân sự cấp 
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huyện danh sách công dân nam đủ 17 tuổi trong năm và công dân nam trong độ tuổi 

thực hiện nghĩa vụ chưa đăng ký nghĩa vụ quân sự. 

3. Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh có kế hoạch, hướng dẫn các địa phương thực hiện 

tốt công tác đăng ký Nghĩa vụ quân sự và quản lý công dân trong độ tuổi thực hiện 

nghĩa vụ quân sự, Luật Dân quân tự vệ, Tuyển sinh quân sự theo quy định của Bộ 

Quốc phòng. 

4. Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Ninh Thuận, Sở Thông tin và 

Truyền thông, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự 

tỉnh dành thời lượng thích hợp tổ chức tuyên truyền, hướng nghiệp quân sự rộng rãi 

bằng nhiều hình thức đến thanh niên, học sinh, các đối tượng trong độ tuổi góp 

phần nâng cao nhận thức về ý thức Quân sự, Quốc phòng trong việc đăng ký Nghĩa 

vụ quân sự và quản lý công dân trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự, Luật Dân 

quân tự vệ, Tuyển sinh quân sự trên các phương tiện thông tin đại chúng. 

 5. Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh có trách nhiệm chỉ đạo các trường: Trung học 

phổ thông, Trung học Dân tộc nội trú tỉnh, Trung tâm Giáo dục thường xuyên - 

Hướng nghiệp tỉnh, ... phối hợp với Ban Chỉ huy Quân sự các huyện, thành phố tổ 

chức thông báo, tuyên truyền hướng nghiệp quân sự cho đối tượng học sinh chuẩn 

bị thi tốt nghiệp cuối cấp năm học 2021-2022, tự nguyện đăng ký sơ tuyển vào các 

Trường sĩ quan Quân đội để tạo nguồn cán bộ phục vụ cho Quân đội. 

 6. Sở Nội vụ có trách nhiệm phối hợp với Ủy ban nhân dân các huyện, thành 

phố chỉ đạo xét tuyển đúng, đủ số lượng đào tạo Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân 

sự cấp xã đúng theo quy định. 

 7. Sở Y tế chỉ đạo các Trung tâm y tế cấp huyện tham mưu Ủy ban nhân dân 

cùng cấp kiện toàn Hội đồng khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự để khám sức khỏe 

cho công dân đăng ký dự thi Tuyển sinh quân sự năm 2022 theo đúng quy định tại 

Thông tư liên tịch số 16/2016/TTLT-BYT-BQP ngày 30/6/2016 của liên Bộ Y tế - 

Quốc phòng Quy định việc khám sức khỏe thực hiện nghĩa vụ quân sự và thực hiện 

nghiêm quy định phòng chống dịch Covid-19. 

8. Các ngành: Công an, Y tế, Thông tin và Truyền thông phối hợp cùng Bộ 

Chỉ huy Quân sự tỉnh chỉ đạo triển khai các biện pháp, giải pháp cụ thể đảm bảo 

công tác đăng ký Nghĩa vụ quân sự và quản lý công dân trong độ tuổi thực hiện 

nghĩa vụ quân sự, Luật Dân quân tự vệ, Tuyển sinh quân sự đạt kết quả tốt. 

 9. Đề nghị Tỉnh Đoàn chỉ đạo các Huyện đoàn, Thành đoàn, Đoàn trường 

các Trường trung học phổ thông có kế hoạch bồi dưỡng, phát triển đoàn cho số 

thanh niên, học sinh đăng ký sơ tuyển vào các Trường Sĩ quan Quân đội năm 2022 

bảo đảm đúng theo quy định về tiêu chuẩn tuyển chọn trong Tuyển sinh quân sự 

của Bộ Quốc phòng. 
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 10. Đề nghị các Sở, ban, ngành, hội, đoàn thể, tổ chức kinh tế, tổ chức chính 

trị - xã hội có trách nhiệm phối hợp với các cơ quan quân sự huyện, thành phố tổ 

chức đăng ký cho cán bộ, công chức, viên chức thuộc cơ quan, đơn vị còn trong độ 

tuổi thực hiện Luật Nghĩa vụ quân sự và Luật Dân quân tự vệ theo đúng quy định 

góp phần đưa công tác đăng ký Nghĩa vụ quân sự và quản lý công dân trong độ tuổi 

thực hiện nghĩa vụ quân sự, Luật Dân quân tự vệ ngày càng vững mạnh, rộng khắp 

đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. 

Căn cứ nội dung Chỉ thị này, Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, hội, đoàn thể, 

cơ quan, đơn vị liên quan, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố triển 

khai thực hiện; trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, phát sinh thì kịp thời 

báo cáo, đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh) để xem xét, 

giải quyết. Giao Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh tổ chức kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện 

nội dung Chỉ thị này và báo cáo kết quả cho Ủy ban nhân dân tỉnh theo quy định./. 

 

Nơi nhận: 
- Cục Quân lực/BQP;  

- Cục Dân quân tự vệ/BQP;        

- Cục Nhà trường/BQP; 

- Phòng Quân lực/QK5;    

- Phòng Dân quân Tự vệ QK5; 

- Phòng Quân huấn - Nhà trường/QK5; 

- Thường trực: Tỉnh ủy, HĐND tỉnh; 

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; 

- Thành viên Ban TSQS tỉnh; 

- Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; 

- Các Sở, ban, ngành, đoàn thể thuộc tỉnh; 

- UBND huyện, thành phố; 

- Ban CHQS các huyện, thành phố; 

- Các trường: THPT, THDTNT, TTGDTX- HN; 

- VPUB: LĐVP, KTTH, VXNV; 

- Lưu VT, TCDNC.   ĐT 

       CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

        Trần Quốc Nam 
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