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THÔNG BÁO 

Kết quả làm việc của Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh  

với Hội đồng nghĩa vụ quân sự và Ban Chỉ huy Quân sự  

các huyện Cẩm Xuyên, Thạch Hà 

 
 

Thực hiện Chương trình công tác năm 2020, Ban Pháp chế Hội đồng nhân 

dân tỉnh đã tổ chức làm việc với Hội đồng nghĩa vụ quân sự và Ban Chỉ huy Quân 

sự các huyện Cẩm Xuyên, Thạch Hà về tình hình, kết quả công tác tuyển chọn và 

gọi công dân nhập ngũ năm 2020. Cùng tham dự làm việc có đại diện Thường 

trực Hội đồng nhân dân tỉnh, lãnh đạo các ban Hội đồng nhân dân tỉnh, Bộ Chỉ 

huy Quân sự tỉnh; Thường trực Hội đồng nhân dân, lãnh đạo Uỷ ban nhân dân, 

Công an các huyện Cẩm Xuyên, Thạch Hà 

Sau khi làm việc với các địa phương và ý kiến phát biểu của các đại biểu, 

Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh thống nhất kết luận như sau: 

 I. Kết quả đạt được 

Trong thời gian qua, thực hiện chỉ đạo của Quân khu, Ủy ban nhân dân tỉnh, 

Hội đồng nghĩa vụ quân sự và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; Hội đồng nghĩa vụ quân 

sự, Ban Chỉ huy quân sự các huyện Cẩm Xuyên, Thạch Hà đã kịp thời tham mưu 

cho cấp ủy, chính quyền ban hành các kế hoạch, phương án tuyển chọn, gọi công 

dân nhập ngũ, giao chỉ tiêu công dân nhập ngũ cho từng xã, thị trấn phù hợp với 

tình hình thực tế; kiện toàn Hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện và chỉ đạo kiện toàn 

Hội đồng quân sự cấp xã theo đúng quy định của pháp luật. Đồng thời chủ động 

ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn cụ thể cho các cơ quan, đơn vị trên địa 

bàn triển khai thực hiện nghiêm túc. 

Việc tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật về nghĩa vụ quân sự được 

Ban Chỉ huy quân sự huyện và các xã, thị trấn quan tâm thực hiện bằng nhiều hình 

thức, qua đó ý thức chấp hành pháp luật của lực lượng thanh niên trong độ tuổi 

sẳn sàng nhập ngũ trên địa bàn được nâng lên.  

Công tác quản lý nguồn nhập ngũ, đăng ký, lập danh sách công dân trong 

độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ được thực hiện khá tốt. Các xã, thị trấn đã chủ động 

xét duyệt, lựa chọn, phân loại và niêm yết công khai các trường hợp thuộc diện 

miễn, tạm hoãn và đủ điều kiện gọi nhập ngũ.  
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Việc thành lập Hội đồng khám sức khỏe và sơ khám tuyển, phát lệnh gọi 

khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự đảm bảo quy định1. Phối hợp chặt chẽ với các 

cơ quan chức năng trong việc thẩm tra, xác minh lý lịch công dân thực hiện nghĩa 

vụ quân sự, công dân thực hiện nghĩa vụ công an nhân dân2. Nhìn chung, chất 

lượng công dân thực hiện nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an nhân dân cơ bản 

đáp ứng yêu cầu tiêu chuẩn của các đơn vị nhận quân cả về chính trị, sức khỏe và 

văn hóa... 

 Sau khi chốt quân số phát lệnh gọi nhập ngũ, cấp phát quân trang, Cấp ủy, 

chính các địa phương đã có nhiều đổi mới, sáng tạo trong việc tổ chức các hoạt 

động trước ngày giao quân: Tổ chức giao lưu, liên hoan, tặng quà; treo băng cờ, 

khẩu hiệu đẩy mạnh công tác tuyên truyền động viên công dân an tâm, phấn khởi 

lên đường nhập ngũ. Bên cạnh đó, kịp thời thăm hỏi, động viên các trường hợp 

gia đình tân binh có hoàn cảnh khó khăn. Tổ chức học tập, bồi dưỡng chính trị và 

cấp Chứng chỉ đối tượng Đảng cho các đoàn viên ưu tú trước khi nhập ngũ.  

Mặc dù ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 nhưng Hội đồng nghĩa vụ quân 

sự và Ban chỉ huy quân sự các huyện Cẩm Xuyên, Thạch Hà đã tổ chức tốt lễ giao 

quân năm 2020 cho các đơn vị nhận quân đúng quy định của Cục Quân y; cơ bản 

đảm bảo đủ chỉ tiêu, chất lượng, nhanh gọn, an toàn tuyệt đối, không để xảy ra bù 

đổi, thực sự là ngày hội tòng quân3. Đặc biệt, không phát sinh đơn thư khiếu nại, 

tố cáo của công dân liên quan đến công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ. 

 Công tác đón nhận quân nhân hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về địa 

phương được thực hiện chu đáo, trang nghiêm, tiến hành đăng ký vào ngạch dự 

bị động viên kịp thời, đúng hướng dẫn; đã chủ động phối hợp với các Trung tâm 

dạy nghề tư vấn, giới thiệu việc làm cho quân nhân xuất ngũ4. 

II. Một số tồn tại, hạn chế  

 Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục về Luật nghĩa vụ quân sự ở một 

số địa phương, đơn vị chưa được coi trọng đúng mức, chưa có chiều sâu, chỉ mới 

tập trung trong thời gian các đợt phát động tuyển, giao nhận quân nên nhận thức 

về nghĩa vụ, trách nhiệm của một bộ phận công dân đối với việc thực hiện Luật 

Nghĩa vụ quân sự trong sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc chưa cao. 

Trách nhiệm của Hội đồng nghĩa vụ quân sự một số đơn vị cấp xã chưa cao, 

chưa thực sự quan tâm đến công tác tuyển, giao quân. Một số thành viên Hội 

đồng nghĩa vụ quân sự chưa phát huy hết vai trò, trách nhiệm của mình trong việc 

bám sát địa bàn được phân công để chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc. 

                                           
1 Thực hiện theo Thông tư 16/2016/TTLT-BYT-BQP ngày 30/6/2016 của liên Bộ Y tế - Bộ Quốc phòng. Kết quả:  

- Năm 2020, huyện Cẩm Xuyên: Sơ tuyển 968 người; phát lệnh gọi khám sức khỏe: 580 người. Trúng tuyển: 285 

người; huyện Thạch Hà: Sơ tuyển 1.438 người; phát lệnh gọi khám sức khỏe 580 người. Trúng tuyển 489 người. 
2 Thực hiện theo Thông tư liên tịch số 50/2016/TTLT-BQP-BCA ngày 15/4/2016 của Bộ Quốc phòng - Bộ Công 

an quy định tiêu chuẩn chính trị tuyển chọn công dân vào phục vụ trong Quân đội nhân dân Việt Nam 
3 Năm 2020, huyện Cẩm Xuyên giao 133 tân binh, 15 nghĩa vụ công an nhân dân; Huyện Thạch Hà tổng giao 

147/148 tân binh, thiếu 01 chỉ tiêu nghĩa vụ công an nhân dân. 
4 Trong năm, huyện Cẩm Xuyên đón nhận 107 quân nhân hoàn thành nghĩa vụ quân sự; huyện Thạch Hà đón nhận 

225 quân nhân. 
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Việc quản lý công dân trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự, quản lý 

nhân khẩu, hộ khẩu ở một số xã, thị trấn chưa chặt chẽ, kể cả việc nắm lý lịch, 

trình độ học vấn, điều kiện sức khỏe, hoàn cảnh gia đình … nhất là các trường 

hợp đang tạm vắng tại địa phương, không khai báo với chính quyền địa phương. 

Một số ban, ngành, đoàn thể chưa thực sự chủ động, tích cực phối hợp trong việc 

nắm bắt, quản lý công dân trong độ tuổi, đặc biệt là biến động, thay đổi đăng ký 

nghĩa vụ quân sự khi thay đổi nơi học tập, làm việc, nơi cư trú. Việc quản lý nguồn 

sẵn sàng nhập ngũ từ công dân theo học các trường cao đẳng, đại học về địa 

phương hầu như chưa thực hiện được. 

Việc công khai, niêm yết danh sách công dân thuộc diện miễn, tạm hoãn 

gọi nhập ngũ và đủ điều kiện gọi nhập ngũ ở trụ sở Ủy ban nhân dân một số xã và 

nơi công cộng chưa chặt chẽ, vẫn còn dư luận về tính công khai, minh bạch, công 

bằng trong gọi khám tuyển nghĩa vụ quân sự.  

 Nhân lực, trang thiết bị phục vụ cho công tác sơ tuyển, khám sức khỏe còn 

hạn chế; ngoài ra, một số bất cập, thiếu thống nhất về địa điểm khám sức khỏe, 

mẫu hồ sơ giữa khám sức khỏe cho công dân nhập ngũ quân sự và công dân thực 

hiện nghĩa vụ Công an nhân dân làm cho các địa phương cũng như các cơ quan 

chức năng còn lúng túng. 

Số công dân có trình độ đại học, cao đẳng, trung cấp, đã qua đào tạo nghề 

được tuyển chọn nhập ngũ còn chiếm tỷ thấp. Tỷ lệ công dân đủ điều kiện nhập 

ngũ về sức khỏe ở các địa phương không đồng đều5. Việc quản lý công dân trước 

và sau khi lên khám sức khỏe của một số địa phương chưa tốt, dẫn đến nhiều 

trường hợp dùng thủ thuật làm sai kết quả khám (huyết áp, tim mạch, mắt), xăm 

hình vào các vị trí trên cơ thể để trốn tránh nghĩa vụ quân sự, một số ít trường hợp 

sau khi trúng tuyển còn xăm hình lên da… nhưng việc xử lý chưa kiên quyết và 

kịp thời. 

 Dự báo, quyết định chỉ tiêu giao quân của công an, quân đội chưa thống 

nhất về thời gian, việc phân bổ chỉ tiêu thực hiện nghĩa vụ công an nhân dân của 

ngành Công an gần đến ngày giao quân mới có, làm cho công tác tuyển chọn công 

dân thực hiện nghĩa vụ công an nhân dân còn bị động, gặp khó khăn. 

Chế độ, chính sách động viên công dân lên đường nhập ngũ mặc dù đã được 

quan tâm, nhưng còn hạn chế; Công an tỉnh chưa chủ động tham mưu Ủy ban 

nhân dân tỉnh chế độ quà tặng cho công dân thực hiện nghĩa vụ công an nhân dân 

từ nguồn ngân sách tỉnh, việc tặng quà đang chủ yếu là do cơ quan Công an huyện 

và các tổ chức đoàn thể địa phương kêu gọi hỗ trợ. 

                                           
5 Năm 2020, huyện Cẩm Xuyên: Tổng số công dân tham gia khám tuyển toàn huyện 580 công dân. Kết quả trúng 

tuyển là: 285 (trong đó: Sức khỏe Loại 1 = 21 công dân; Loại 2 = 107 công dân; Loại 3 = 157 công dân); huyện 

Thạch Hà: khám 580 công dân, trúng tuyển 245 (trong đó: Loại 1 = 24 công dân; Loại 2 = 122 công dân; Loại 3 = 

199 công dân) 
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Công tác tư vấn, giới thiệu việc làm cho quân nhân hoàn thành nghĩa vụ 

quân sự, nghĩa vụ công an nhân dân trở về địa phương chưa được quan tâm đúng 

mức; các đối tượng này mặc dù đã được các đơn vị quân đội cấp thẻ học nghề, 

nhưng tỷ lệ học nghề sau khi xuất ngũ còn thấp, việc tìm kiếm việc làm phù hợp 

còn hết sức khó khăn, tỷ lệ thất nghiệp còn cao; đây cũng là một trong những 

nguyên nhân nảy sinh tâm lý không muốn thực hiện nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ 

công an nhân dân của một bộ phận thanh niên trong độ tuổi nhập ngũ. 

Bên cạnh đó, quy định về xử lý trách nhiệm hình sự đối với các trường hợp 

không chấp hành lệnh gọi khám sức khỏe mang tính chất tái phạm thiếu tính thống 

nhất giữa Bộ luật Hình sự 2015 và Luật Nghĩa vụ quân sự 2015 dẫn đến khó khăn, 

không xử lý trách nhiệm hình sự được. Việc áp dụng biện pháp phạt tiền và mức 

phạt với những đối tượng trốn nghĩa vụ quân sự theo Nghị định 120/2013/NĐ-CP 

ngày 09 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành 

chính trong lĩnh vực quốc phòng, cơ yếu còn thấp, chưa có sức răn đe, nên công 

tác tuyển quân còn gặp nhiều khó khăn; mặc khác công tác xử lý vi phạm ở một 

số địa phương còn chưa kiên quyết, kịp thời.  

III. Một số kiến nghị, đề xuất 

 1. Đối với Chính phủ 

 Kính đề nghị Chính phủ quan tâm, kiến nghị Quốc hội sửa đổi, bổ sung 

Khoản 1 Điều 332 Bộ luật Hình sự theo hướng quy định thêm những hành vi 

không chấp hành lệnh gọi khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an 

nhân dân; đồng thời sửa đổi quy định tại Chương 2, Nghị Định số 13/2016/NĐ-

CP ngày 19 tháng 2 năm 2016 của Chính phủ quy định về trình tự, thủ tục đăng 

ký, kiểm tra sức khỏe nghĩa vụ quân sự theo hướng: hoặc bổ sung cụm từ “và các 

hành vi vi phạm pháp luật nghĩa vụ quân sự khác” (bao hàm cả hành vi không 

chấp hành lệnh gọi khám sức khỏe); hoặc lấy nguyên tắc trường hợp có xung đột 

thì ưu tiên sử dụng luật chuyên ngành. Trước mắt, đề nghị có văn bản hướng dẫn 

áp dụng pháp luật theo Điều 332 Bộ luật Hình sự, Điều 3 Luật Nghĩa vụ quân sự 

về tội trốn tránh thực hiện nghĩa vụ quân sự, làm cơ sở cho việc xử lý đúng pháp 

luật. 

 Kịp thời sửa đổi, bổ sung Nghị định số 120/2013/NĐ-CP ngày 09 tháng 10 

năm 2013 của Chính phủ theo hướng nâng mức xử phạt tiền, tăng khoảng cách 

giữa các mức phạt đối với hành vi không chấp hành lệnh gọi khám sức khoẻ để 

bảo đảm tính răn đe. 

Chỉ đạo Bộ Quốc phòng, Bộ Công an thống nhất về thời gian quyết định 

chỉ tiêu giao nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an hàng năm, tránh trường hợp các 

địa phương bị động, khó khăn trong việc tuyển chọn công dân thực hiện nghĩa vụ 

công an nhân dân. 

2. Đối với Uỷ ban nhân dân tỉnh, Hội đồng nghĩa vụ quân sự tỉnh, các 

đơn vị, địa phương liên quan  
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2.1. Đề nghị các cấp, các ngành, các địa phương tiếp tục đẩy mạnh công tác 

tuyên truyền, phổ biến, giáo dục Luật nghĩa vụ quân sự và các văn bản liên quan, 

nhằm nâng cao nhận thức của Nhân dân, nhất là đối với công dân trong độ tuổi 

thực hiện Luật nghĩa vụ quân sự về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác 

tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ, trách nhiệm của công dân thực hiện nghĩa vụ 

quân sự, nghĩa vụ công an nhân dân; chú trọng giáo dục truyền thống cách mạng, 

nâng cao trách nhiệm của thế hệ trẻ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. 

Quan tâm bồi dưỡng lý luận chính trị cho công dân trước khi nhập ngũ. 

2.2. Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, Sở 

Giáo dục và Đào tạo phối hợp chặt chẽ trong chỉ đạo, kiểm tra, giám sát đối với 

các trường đại học, cao đẳng trong việc thực hiện di chuyển nghĩa vụ quân sự.  

Có kế hoạch tổ chức đoàn đến thăm, tặng quà và động viên các chiến sỹ 

mới nhập ngũ, đang trong thời gian huấn luyện ở các đơn vị nhận quân, nhất là 

đối với đơn vị có quân số đông. Thành phần có sự tham gia của các ban, ngành, 

đoàn thể cấp huyện, xã nhằm động viên, khích lệ kịp thời tân binh thực hiện nhiệm 

vụ. 

Chỉ đạo các địa phương, đơn vị liên quan quan tâm thống nhất trong việc bố 

trí máy móc, phương tiện và cử lực lượng cán bộ ngành y tế có trình độ chuyên 

môn về hỗ trợ Hội đồng nghĩa vụ quân sự cấp xã trong thực hiện khám sơ tuyển 

sức khỏe cho công dân nhập ngũ, nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng công tác này 

từ cơ sở. 

2.3. Đề nghị Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh phối hợp với các cơ quan liên quan 

xem xét, nghiên cứu, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân 

tỉnh ban hành chính sách về đào tạo nghề, hỗ trợ khởi nghiệp, giải quyết việc làm 

cho quân nhân xuất ngũ. 

2.4. Đề nghị Công an tỉnh tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh, Hội đồng nghĩa 

vụ quân sự tỉnh bố trí kinh phí hỗ trợ cho Hội đồng nghĩa vụ quân sự cấp huyện 

trong thực hiện chế độ quà tặng cho công dân thực hiện nghĩa vụ công an nhân 

dân, đảm bảo công bằng giữa các đối tượng.  

2.5. Cấp ủy, chính quyền các địa phương cần xác định rõ công tác tuyển 

chọn, gọi công dân nhập ngũ là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của công tác 

quân sự, quốc phòng địa phương; thực hiện tốt công tác này không chỉ trực tiếp 

góp phần nâng cao chất lượng xây dựng lực lượng, huấn luyện, sẵn sàng chiến 

đấu của bộ đội thường trực, mà còn là cơ sở để xây dựng lực lượng dân quân tự 

vệ, dự bị động viên và nguồn cán bộ kế cận cho địa phương, cơ sở. 

Cơ quan Quân sự huyện cần làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy, chính 

quyền, Hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện trong việc đăng ký, quản lý, vận động, 

thuyết phục công dân trong độ tuổi nhập ngũ, nhất là những người có trình độ văn 

hóa cao, sức khỏe và chất lượng chính trị tốt ở địa phương, cơ sở. Phối hợp cơ 

quan Công an huyện tổng hợp những khó khăn, vướng mắc, bất cập trong thực 
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hiện các quy định của pháp luật về công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ, 

kịp thời kiến nghị với cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung, thay thế... 

2.6. Các địa phương, cơ sở thường xuyên làm tốt công tác rà soát, đăng ký, 

phân loại thanh niên (nguồn) trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự. Chủ động 

xây dựng kế hoạch đăng ký; tổ chức tập huấn, phân rõ trách nhiệm cán bộ phụ 

trách từng địa bàn để nắm chắc chất lượng nguồn ngay từ thôn, xóm, tổ dân phố.  

Tổ chức phối hợp chặt chẽ, đồng bộ giữa các ngành có liên quan và phát 

huy cao vai trò của Hội đồng nghĩa vụ quân sự, cấp ủy, chính quyền cơ sở.  

Xử lý nghiêm minh, kịp thời những trường hợp vi phạm Luật nghĩa vụ quân 

sự như trốn tránh nghĩa vụ quân sự, thực hiện các quy trình về sơ khám tuyển 

công dân nhập ngũ, xét tạm hoãn, miễn thực hiện nghĩa vụ quân sự không đúng 

quy định của pháp luật... 

2.7. Tiếp tục thực hiện tốt và nâng cao chính sách đãi ngộ đối với gia đình, 

thân nhân hạ sĩ quan, chiến sĩ đang phục vụ có thời hạn trong Quân đội nhân dân 

và Công an nhân dân; quan tâm việc hướng dẫn, tư vấn, giải quyết việc làm cho 

quân nhân xuất ngũ trở về địa phương. Ban Chỉ huy quân sự cấp huyện cần phối 

hợp chặt chẽ với các Trung tâm đào tạo nghề trong việc nắm thông tin của các 

học viên học nghề là quân nhân xuất ngũ, tránh tình trạng lợi dụng thẻ học nghề, 

đăng ký học nghề để thanh toán nhưng không tham gia học. 

2.8. Đề nghị Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân cấp huyện hằng năm 

quan tâm bố trí ngân sách địa phương cho công tác quân sự, quốc phòng địa 

phương, trong đó có kinh phí cho công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ. 

Trên đây là thông báo kết quả làm việc của Ban Pháp chế Hội đồng nhân 

dân tỉnh Hà Tĩnh với Hội đồng nghĩa vụ quân sự và Ban chỉ huy quân sự huyện 

Cẩm Xuyên, Thạch Hà, kính đề nghị Chính phủ, các cơ quan Trung ương, Uỷ ban 

nhân dân tỉnh và các cơ quan hữu quan quan tâm./. 
 

 Nơi nhận: 
- Chính phủ; 

- Bộ Quốc phòng; Bộ Công an; 

- Thường trực HĐND tỉnh; 

- Uỷ ban nhân dân tỉnh; 

- Hội đồng nghĩa vụ Quân sự tỉnh; 

- Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh; 

- Công an tỉnh; 

- Thành viên BPC HĐND tỉnh; 

- TT HĐND, UBND huyện Cẩm Xuyên, Thạch Hà; 

- Ban Chỉ huy Quân sự, Công an các huyện, tp, tx; 

- Văn phòng Đoàn ĐBQH-HĐND-UBND tỉnh; 

- Lưu: VT, PC. 

TM. BAN PHÁP CHẾ  

TRƯỞNG BAN 
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