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Về việc thực hiện nhiệm vụ tuyển chọn, 
gọi công dân nhập ngũ năm 2022.

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Chí Linh, ngày         tháng 12 năm 2021

Kính gửi: Ủy ban nhân dân các xã, phường

Thực hiện Kế hoạch số 98/KH-UBND ngày 30/8/2021 của Ủy ban nhân 
dân thành phố Chí Linh về việc thực hiện nhiệm vụ tuyển chọn và gọi công dân 
nhập ngũ năm 2022, Hội đồng khám sức khỏe NVQS thành phố đã tiến hành 
khám tuyển sức khoẻ NVQS nghiêm túc, chặt chẽ, chính xác. Số lượng công dân 
điều động lên khám tuyển NVQS cơ bản đảm bảo chất lượng. Tổ chức Hội đồng 
khám tuyển sức khoẻ đúng, đủ thành phần, bố trí đủ các phòng, ghi chép chính 
xác, điều hành phòng khám trình tự, nghiêm túc. Công tác phòng chống dịch 
Coid - 19 được thực hiện theo đúng chỉ đạo của Ban phòng chống dịch. 

Ủy ban nhân dân thành phố thông báo kết quả và tiếp tục thực hiện nhiệm 
vụ tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ, cụ thể như sau.

1. Kết quả thực hiện nhiệm vụ tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ:
- Tổng số điều khám: 624 công dân; 
- Đã lên khám: 540 công dân (đạt 86.54%); 
- Vắng chưa lên khám: 84 công dân; 
-  Đạt sức khỏe và điều kiện giao nhận quân: 345 công dân;
- Thiếu chỉ tiêu đạt sức khỏe: 114 công dân.
Các xã, phường chưa đủ chỉ tiêu đạt sức khỏe công dân nhập ngũ: yêu cầu 

UBND phường thành lập các đoàn công tác (thành phần gồm: lãnh đạo xã, 
phường; thành viên Hội đồng NVQS; trưởng các ban, ngành, đoàn thể như: Công 
an, Đoàn thanh niên, Hội phụ nữ, Hội CCB,... xuống từng thôn, khu gặp gia đình 
và thanh niên, động viên tuyên truyền yêu cầu thanh niên đi khám tuyển theo 
quy định.

2. Chủ tịch UBND các xã, phường triển khai đồng bộ, thống nhất các 
bước trong quy trình tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2022 bảo đảm chặt 
chẽ, dân chủ, công khai, minh bạch, đúng quy định, hoàn thành 100% chỉ tiêu 
giao quân. 

- Đối với các công dân đã trúng tuyển sức khỏe, Ủy ban nhân dân các xã, 
phường rà soát đảm bảo 100% công dân trúng tuyển NVQS, được tiêm đủ 2 mũi 
Vắc xin phòng Covid-19 trước 14 ngày giao quân và được xét nghiệm SARS-
CoV-2 bằng kỹ thuật RT-PCR kết quả (âm tính) còn hiệu lực đến ngày giao nhận 



quân, nắm chắc những di biến động, chủ động giải quyết các vấn đề nảy sinh ảnh 
hưởng đến số, chất lượng nguồn nhập ngũ, phân công cán bộ, thành viên Hội 
đồng NVQS theo dõi, giúp đỡ, động viên công dân chuẩn bị nhập ngũ nhất là 
những trường hợp chưa xác định tốt tư tưởng. Lựa chọn những thanh niên có 
chất lượng tốt nhất để giao cho các đơn vị nhận quân tránh bù đổi sau giao quân 
(Ban CHQS thành phố căn cứ vào các tiêu chí để lựa chọn theo thứ tự ưu tiên 
những công dân có tiêu chuẩn, chất lượng tốt).

Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, phường chịu trách nhiệm trước Thành ủy, 
Ủy ban nhân dân thành phố về hoàn thành chỉ tiêu thành phố giao công dân nhập 
ngũ năm 2022. Báo cáo nhận định, đánh giá khả năng hoàn thành nhiệm vụ 
tuyển quân của đơn vị mình bằng văn bản gửi về Hội đồng NVQS thành phố 
(Qua Ban CHQS thành phố) trước ngày 31/12/2021 để tổng hợp báo cáo Thành 
ủy, Ủy ban nhân dân thành phố./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, QL, M.

CHỦ TỊCH

Nguyễn Văn Kiên
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