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Thực hiện Chỉ thị số 07/CT-UBND ngày 18/5/2022 của Ủy ban nhân dân 

tỉnh về việc chuẩn bị thực lực tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ, 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 2023;  

Căn cứ Kế hoạch số 2074/KH-UBND ngày 18/5/2022 của Ủy ban nhân dân 

tỉnh triển khai công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2023; 

Ủy ban nhân dân tỉnh phát động phong trào thi đua tuyển chọn, gọi công dân 

nhập ngũ năm 2023 cụ thể như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Tiếp tục phát huy vai trò lãnh đạo của cấp ủy Đảng, sự chỉ đạo của chính 

quyền, vai trò vận động Nhân dân của đoàn thể các cấp trong công tác tuyển chọn, 

gọi công dân nhập ngũ, hoàn thành nhiệm vụ, chỉ tiêu tuyển quân của tỉnh năm 

2023. 

2. Triển khai đồng bộ các biện pháp, chú trọng công tác tuyên truyền vận 

động, thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội trong tuyển quân, giao quân 

năm 2023. 

3. Biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu 

xuất sắc trong công tác tuyên truyền vận động, tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ, 

đồng thời xử lý nghiêm các hành vi vi phạm Luật Nghĩa vụ quân sự. 

II. NỘI DUNG THI ĐUA 

1. Cấp ủy, chính quyền các cấp quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ, có 

hướng dẫn, kế hoạch tuyển quân và quán triệt, triển khai đồng bộ đến cơ sở. Tổ 

chức tuyên truyền vận động trong toàn xã hội hiểu biết về Luật Nghĩa vụ quân sự 

và nhiệm vụ tuyển chọn, gọi công nhân nhập ngũ năm 2023, nhằm làm cho thanh 

niên, nhất là thanh niên trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự, các tầng lớp 

Nhân dân nhận thức đúng đắn về nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc và hăng hái lên đường 

nhập ngũ. 

2. Thực hiện công tác tuyển quân đúng quy trình, đúng luật; các địa phương 

tổ chức thâm nhập nắm tình hình thanh niên chuẩn bị nhập ngũ theo quy định; 

không có trường hợp khiếu kiện trong tuyển quân. 
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3. Giao quân đạt 100% chỉ tiêu theo Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh 

giao chỉ tiêu gọi công dân nhập ngũ năm 2023, có phương pháp tổ chức tuyển quân 

tốt, thực hiện giao quân nhanh, gọn bảo đảm an toàn tuyệt đối trước, trong và sau 

giao quân. 

4. Tiêu chuẩn về tuổi đời, chính trị đạo đức, sức khỏe và học vấn thực hiện 

theo hướng dẫn của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh về việc tuyển chọn và gọi công dân 

nhập ngũ năm 2023. 

5. Chú trọng tuyển chọn số thanh niên nhập ngũ đạt tiêu chí “3 trong 1” 

(Đảng viên; tốt nghiệp đại học, cao đẳng, trung cấp; công chức, viên chức). 

6. Sau giao quân, các đơn vị phúc tra không có trường hợp loại trả, không có 

quân nhân đào bỏ ngũ; xử lý triệt để thanh niên chống khám, chống lệnh và quân 

nhân đào bỏ ngũ (nếu có) theo quy định của pháp luật. 

7. Thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội, quan tâm đối với các gia 

đình có con, em nhập ngũ có hoàn cảnh khó khăn, nhằm động viên để con, em an 

tâm hoàn thành nhiệm vụ. 

8. Chấp hành và thực hiện chế độ báo cáo đúng thời gian, đầy đủ, chính xác 

theo quy định. 

III. KHEN THƯỞNG 

1. Tặng 01 Cờ thi đua của Ủy ban nhân dân tỉnh đối với huyện, thành phố có 

thành tích tiêu biểu xuất sắc, dẫn đầu toàn tỉnh về thực hiện nhiệm vụ, chỉ tiêu giao 

quân năm 2023.  

2. Tặng Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh: 

a) 03 cá nhân thuộc đơn vị được tặng Cờ thi đua của Ủy ban nhân dân tỉnh 

về thực hiện nhiệm vụ, chỉ tiêu giao quân năm 2023. 

b) 01 huyện (thành phố) đứng nhì toàn tỉnh về thực hiện nhiệm vụ, chỉ tiêu 

giao quân năm 2023 và 02 cá nhân tiêu biểu, xuất sắc thuộc huyện, thành phố. 

c) Mỗi huyện chọn 01 xã (thị trấn), 01 cá nhân và 01 hộ gia đình; riêng đối 

với thành phố Phan Rang - Tháp Chàm: chọn 02 xã (phường), 02 cá nhân và 02 hộ 

gia đình tiêu biểu về thực hiện nhiệm vụ, chỉ tiêu giao quân năm 2023; 

d) Đối với các Sở, ban, ngành tỉnh: Giao Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh phối hợp 

với Sở Nội vụ xét đề nghị khen thưởng không quá 04 tập thể, 06 cá nhân. 

3. Thủ tục, hồ sơ đề nghị khen thưởng thực hiện theo quy định hiện hành về 

công tác thi đua, khen thưởng. 

4. Hồ sơ đề nghị khen thưởng gửi về Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh (thông qua 

Phòng Chính trị) trước ngày 10/5/2023. 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Căn cứ nhiệm vụ, chỉ tiêu được giao, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các 

huyện, thành phố chỉ đạo xây dựng và triển khai kế hoạch tuyển chọn, gọi công 

dân nhập ngũ năm 2023 trước ngày 15/12/2022; tổ chức phát động thi đua, ký kết 
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giao ước thi đua trước ngày 31/12/2022. Báo cáo kết quả thực hiện về Ủy ban nhân 

dân tỉnh (thông qua Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh) chậm nhất ngày 15/3/2023. 

2. Giao Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh: 

a) Phối hợp với các Sở, ban, ngành liên quan, Mặt trận và các đoàn thể tỉnh, 

Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố thực hiện kế hoạch tuyển chọn và gọi công 

dân nhập ngũ năm 2023, báo cáo kết quả về Ủy ban nhân dân tỉnh trước ngày 

31/5/2023;  

 b) Phối hợp với Sở Nội vụ kiểm tra, đôn đốc thực hiện kế hoạch này, tổ 

chức thẩm định, trình Ủy ban nhân dân tỉnh khen thưởng theo quy định./. 

 
 

Nơi nhận:                                                                                            
- Ban Thi đua-Khen thưởng Trung ương (b/c); 

- Bộ Tư lệnh Quân khu 5 (b/c); 

- Thường trực Tỉnh ủy, HĐND tỉnh (b/c);  

- CT và các PCT UBND tỉnh;    

- Ủy ban MTTQVN tỉnh; 

- BCH Quân sự tỉnh; 

- Các Sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; 

- UBND các huyện, thành phố;  

- Ban CHQS các huyện, thành phố;                                                    
- VPUB: LĐ, TCDNC;  

- Lưu: VT, VXNV. ĐNĐ 

KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Long Biên 
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