
ỦY BAN NHÂN DÂN
XÃ ĐOÀN TÙNG

Số:         /BC-UBND

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

      Đoàn Tùng, ngày 06 tháng 9 năm 2021

BÁO CÁO
Kết quả rà soát nguồn tuyển quân năm 2022

Thực hiện kế hoạch số 575/KH-UBND ngày 24 tháng 8 năm 2021 của Ban chỉ 
huy quân sự  huyện Thanh Miện về việc phúc, quản lý nguồn tuyển quân năm 2022.

Căn cứ vào nhiệm vụ Quốc phòng – Quân sự địa phương năm 2021 trong đó 
có nhiệm vụ rà soát nguồn tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ năm 2022.

Ủy ban nhân dân xã Đoàn Tùng báo cáo kết quả rà soát nguồn tuyển chọn 
gọi công dân nhập ngũ năm 2022 cụ thể như sau:

1. Kết quả rà soát công dân đã đăng ký tuổi 17 từ năm 2012 - 2020:
* Tổng số  = 527 công dân.
- Sinh năm 1995 =  58 công dân.
- Sinh năm 1996 =  65 công dân.
- Sinh năm 1997 =  59 công dân.
- Sinh năm 1998 =  65 công dân.
- Sinh năm 1999 =  45 công dân.
- Sinh năm 2000 =  59 công dân.
- Sinh năm 2001 =  60 công dân.
- Sinh năm 2002 =  48 công dân.
- Sinh năm 2003 =  68 công dân.

2. Kết quả rà soát công dân thuộc diện gọi nhập ngũ năm 2022:
* Tổng số = 98 công dân.
- 18 tuổi =  66 công dân.
- 19 tuổi =  4 công dân.
- 20 tuổi =  4 công dân.
- 22 tuổi =  9 công dân.
- 23 tuổi =  11 công dân.
- 24 tuổi =  3 công dân.
- 25 tuổi =  1 công dân.
* Trình độ văn hoá:
- Lớp 8 + 9 = 1 công dân
- Lớp 12 = 74 công dân
- Đại học + CĐ = 23 công dân

3. Kết quả rà soát công dân thuộc diện miễn, tạm hoãn gọi nhập ngũ năm 2022: 
* Tổng số  = 78 công dân
- Sinh năm 1995 =  1 công dân.
- Sinh năm 1996 =  3 công dân.
- Sinh năm 1997 =  8 công dân.
- Sinh năm 1998 =  17 công dân.

* Trong đó:
- Du học, lao động ngoài nước = 41 công dân.
- Đang học lớp 12 = 2 công dân.
- Học hết lớp 6+7 = 5 công dân.



- Sinh năm 1999 =  16 công dân.
- Sinh năm 2000 =  13 công dân.
- Sinh năm 2001 =  10 công dân.
- Sinh năm 2002 =  8 công dân.
- Sinh năm 2003 =  2 công dân.

- Cả nhà ở Miền Nam = 2 công dân.
- Miễn, tạm hoãn  = 28 công dân.
+ Lao động duy nhất = 6 công dân.
+ Con thương binh hạng 2/4 = 1 công dân.
+ Không đủ sức khỏe = 21 công dân.

4. Kết quả rà soát công dân đăng ký tạm vắng (Di chuyển NVQS) từ 
năm 2013 - 2021:
* Tổng số  = 166 công dân.
- Năm 2013 =  11 công dân.
- Năm 2014 =  22 công dân.
- Năm 2015 =  17 công dân.
- Năm 2016 =  24 công dân.
- Năm 2017 =  17 công dân.
- Năm 2018 =  17 công dân.
- Năm 2019 =  28 công dân.
- Năm 2020 =  30 công dân.

5. Kết quả rà soát công dân di chuyển NVQS, chuyển khẩu đi khỏi địa 
phương  2013 - 2021:
* Tổng số  = 3 công dân
- Sinh năm 1995 = 2 công dân.
- Sinh năm 2000 = 1 công dân.

6. Kết quả rà soát công dân nhập ngũ vào đơn vị quân đội, công an từ 
năm 2013 - 2021:
* Tổng số  = 108 công dân
- Sinh năm 1995 =  16 công dân.
- Sinh năm 1996 = 17 công dân.
- Sinh năm 1997 = 23 công dân.
- Sinh năm 1998 = 11 công dân.
- Sinh năm 1999 = 10 công dân.
- Sinh năm 2000 = 15 công dân.
- Sinh năm 2001 =  7 công dân.
- Sinh năm 2002 =  9 công dân.

7. Kết quả rà soát công dân thuộc diện dự phòng của xã ( Đã có mặt tại 
điểm giao nhận quân  theo lệnh gọi nhập ngũ) từ năm 2013 - 2021:
* Tổng số  = 27 công dân
- Năm 2013 = 2 công dân.
- Năm 2014 = 1 công dân.
- Năm 2015 = 1 công dân.
- Năm 2016 = 4 công dân.
- Năm 2017 = 3 công dân.
- Năm 2018 = 5 công dân.
- Năm 2019 = 3 công dân.
- Năm 2020 = 4 công dân.
- Năm 2021 = 4 công dân.



8. Công dân đi du học, lao động ngoài nước từ năm 2013-2021
* Tổng số  = 41 công dân
- Sinh năm 1995 =  1 công dân.
- Sinh năm 1997 =  7 công dân.
- Sinh năm 1998 = 10 công dân.
- Sinh năm 1999 =  12 công dân.
- Sinh năm 2000 =  7 công dân.
- Sinh năm 2001 =  3 công dân.
- Sinh năm 2002 =  1 công dân.

9. Những chủ trương, biện pháp, tổ chức thực hiện xét duyệt, sơ tuyển,  
tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ năm 2022:

UBND xã tham mưu với Đảng ủy ra nghị quyết chuyên đề về công tác 
tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ, chỉ đạo các Đoàn thể làm tốt công tác tuyên 
truyền vận động, động viên con của hội viên chấp hành nghiêm Luật nghĩa vụ 
quân sự.

UBND xã kiện toàn Hội đồng nghĩa vụ quân sự xã, xây dựng kế hoạch 
thực hiện công tác tuyển chọn gọi công nhập ngũ, văn bản phân công nhiệm vụ 
cho các thành viên Hội đồng nghĩa vụ quân sự xã, tổ chức xét duyệt, sơ tuyển 
đảm bảo dân chủ, công khai, công bằng đúng luật.

UBDN xã chỉ đạo Công an, công chức tư pháp, công chức văn phòng 
HĐND-UBND và Ban chỉ huy quân sự xã phối hợp quản lý chặt chẽ nguồn tuyển 
quân năm 2022, kiểm soát khi công dân trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự 
đến xin giấy tờ, hồ sơ  để trốn tránh khám tuyển nghĩa vụ quân sự.

Trên đây là kết quả rà soát nguồn tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ năm 
2022. Ủy ban nhân dân xã Đoàn Tùng báo cáo để tổ công tác của Ban chỉ huy 
quân sự huyện nắm được./.   
                                                                                         
Nơi nhận:
- Thường trực Đảng ủy;
- Lãnh đạo UBND xã;
- Đoàn phúc tra BCHQS huyện;
- CA, Tư pháp, Trưởng thôn, KDC;
- Lưu VP. 

  TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

       Nguyễn Anh Tuấn
                                                                                    

                                                                                             



UBND XÃ ĐOÀN TÙNG
BAN CHỈ HUY QUÂN SỰ XÃ
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Số:         /BC - BCH

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

––––––––––––––––––

      Đoàn Tùng, ngày 11 tháng 11 năm 2020

BÁO CÁO
“Kết quả khám sơ tuyển sức khỏe nghĩa vụ quân  sự năm 2021”

Thực hiện  kế hoạch số 655/KH – BCH ngày 28 tháng 9 năm 2020 của 
Ban chỉ huy quân sự huyện Thanh Miện về việc tổ chức xét duyệt, sơ tuyển 
sức khoẻ nghĩa vụ quân sự, công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ 
năm 2021; 

Thực hiện kế hoạch số 01/KH - HĐNVQS ngày 13 tháng 10 năm 2020 của 
Hội đồng nghĩa vụ quân sự xã về việc thực hiện nhiệm vụ tuyển chọn, gọi công 
dân nhập ngũ năm 2021. 

Ban chỉ huy quân sự xã Đoàn Tùng báo cáo kết quả khám sơ tuyển sức 
khỏe nghĩa vụ quân sự  năm 2021 cụ thể như sau:

I. Kết quả rà soát công dân đăng ký độ tuổi 17 từ năm 2011 - 2019:



* Tổng số  = 513 công dân.
- Sinh năm 1994 =  55 công dân.
- Sinh năm 1995 =  59 công dân.
- Sinh năm 1996 =  64 công dân.
- Sinh năm 1997 =  59 công dân.
- Sinh năm 1998 =  65 công dân.
- Sinh năm 1999 =  45 công dân.
- Sinh năm 2000 =  60 công dân.
- Sinh năm 2001 =  59 công dân.
- Sinh năm 2002 =  47 công dân.

II. Kết quả rà soát công dân tạm vắng đi học từ năm 2012 - 2019:
* Tổng số  = 153 công dân.
- Sinh năm 1994 =  27 công dân.
- Sinh năm 1995 =  16 công dân.
- Sinh năm 1996 =  18 công dân.
- Sinh năm 1997 =  18 công dân.
- Sinh năm 1998 =  19 công dân.
- Sinh năm 1999 =  15 công dân.
- Sinh năm 2000 =  18 công dân.
- Sinh năm 2001 =  27 công dân.

III. Kết quả rà soát công dân di chuyển NVQS, chuyển khẩu đi khỏi địa 
phương  2012 - 2020:
* Tổng số  = 8 công dân
- Sinh năm 1994 = 1 công dân.
- Sinh năm 1995 = 5 công dân.
- Sinh năm 1997 = 1 công dân.
- Sinh năm 2000 = 1 công dân.

IV. Kết quả rà soát công dân thuộc diện miễn, tạm hoãn gọi nhập ngũ  năm 
2021: 

1. Công dân miễn, tạm hoãn theo Luật NVQS:
* Tổng số  = 141 công dân
- Sinh năm 1994 =  14 công dân.
- Sinh năm 1995 =  12 công dân.
- Sinh năm 1996 =  32 công dân.
- Sinh năm 1997 =  24 công dân.
- Sinh năm 1998 =  23 công dân.
- Sinh năm 1999 =  11 công dân.
- Sinh năm 2000 =  12 công dân.
- Sinh năm 2001 =  12 công dân.
- Sinh năm 2002 =  1 công dân.

2. Công dân miễn, tạm hoãn đi du học, đi lao động ngoài nước, đang 
học đại học năm thứ 5 và học các trường năng khiếu:
* Tổng số  = 50 công dân
- Sinh năm 1994 =  6 công dân.
- Sinh năm 1995 =  2 công dân.



- Sinh năm 1996 =  5 công dân.
- Sinh năm 1997 =  5 công dân.
- Sinh năm 1998 = 16 công dân.
- Sinh năm 1999 =  8 công dân.
- Sinh năm 2000 =  7 công dân.
- Sinh năm 2002 =  1 công dân.

V. Kết quả rà soát công dân thuộc diện miễn, tạm hoãn gọi nhập ngũ 
từ năm 2012 – 2020: 
* Tổng số  = 191 công dân
- Sinh năm 1994 =  20 công dân.
- Sinh năm 1995 =  14 công dân.
- Sinh năm 1996 =  37 công dân.
- Sinh năm 1997 =  29 công dân.
- Sinh năm 1998 =  38 công dân.
- Sinh năm 1999 =  19 công dân.
- Sinh năm 2000 =  19 công dân.
- Sinh năm 2001 =  13 công dân.
- Sinh năm 2002 =  2 công dân.

VI. Kết quả rà soát công dân nhập ngũ vào đơn vị quân đội, công an 
từ năm 2011 - 2020:
* Tổng số  = 84 công dân
- Sinh năm 1994 =  3 công dân.
- Sinh năm 1995 =  4 công dân.
- Sinh năm 1996 = 14 công dân.
- Sinh năm 1997 = 21 công dân.

- Sinh năm 1998 = 12 công dân.
- Sinh năm 1999 =  9 công dân.
- Sinh năm 2000 = 14 công dân.
- Sinh năm 2001 =  7 công dân.

VII. Kết quả rà soát công dân thuộc diện gọi nhập ngũ năm 2020, 2021:
1. Công dân thuộc diện gọi nhập ngũ năm 2020: 

* Tổng số = 50 công dân.
- Sinh năm 1994 =  3 công dân.
- Sinh năm 1995 =  3 công dân.
- Sinh năm 1996 = 5 công dân.
- Sinh năm 1997 = 6 công dân.
- Sinh năm 1998 = 3 công dân.
- Sinh năm 1999 = 2 công dân.
- Sinh năm 2000 = 5 công dân.
- Sinh năm 2001 = 23 công dân.
* Trình độ văn hoá:
- Lớp 8 = 02 công dân
- Lớp 9 = 05 công dân
- Lớp 12 = 29 công dân



- Đại học = 14 công dân
2. Công dân thuộc diện gọi nhập ngũ năm 2021: 

* Tổng số = 76 công dân.
- Sinh năm 1994 =  4 công dân.
- Sinh năm 1996 = 5 công dân.
- Sinh năm 1997 = 2 công dân.
- Sinh năm 1998 = 9 công dân.
- Sinh năm 2000 = 1 công dân.
- Sinh năm 2001 = 10 công dân.
- Sinh năm 2002 = 45 công dân.
* Trình độ văn hoá:
- Lớp 9 = 3 công dân
- Lớp 12 = 54 công dân
- Đại học  = 19 công dân

VIII. Những chủ trương, biện pháp, tổ chức thực hiện xét duyệt, sơ 
tuyển,  tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ năm 2021:

- UBND xã tham mưu với Đảng ủy ra nghị quyết chuyên đề về công tác 
tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ, chỉ đạo các Đoàn thể làm tốt công tác tuyên 
truyền vận động, động viên con của hội viên chấp hành nghiêm Luật nghĩa vụ 
quân sự.

- UBND xã kiện toàn Hội đồng nghĩa vụ quân sự xã, xây dựng kế hoạch 
thực hiện công tác tuyển chọn gọi công nhập ngũ, văn bản phân công nhiệm vụ 
cho các thành viên Hội đồng nghĩa vụ quân sự xã, tổ chức xét duyệt, sơ tuyển 
đảm bảo dân chủ, công khai, công bằng đúng luật.

- UBDN xã chỉ đạo Công an, công chức tư pháp, công chức văn phòng 
HĐND-UBND và Ban chỉ huy quân sự xã phối hợp quản lý chặt chẽ nguồn tuyển 
quân năm 2021, kiểm soát khi công dân trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự 
đến xin giấy tờ, hồ sơ  để trốn tránh khám tuyển nghĩa vụ quân sự.

IX. Kiến nghị, đề nghị:
- Đề nghị cấp trên xem xét phân bổ kinh phí thêm cho công tác tuyển chọn 

gọi công dân nhập ngũ hàng năm vì hiện tại mới được phân bổ 15.000.000 là 
chưa đảm bảo.

Trên đây là kết quả rà soát nguồn tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ năm 
2021. Ủy ban nhân dân xã Đoàn Tùng báo cáo để tổ công tác của Ban chỉ huy 
quân sự huyện nắm được./.   
                                                                                          T. UBND XÃ
                                                                                               CHỦ TỊCH

                                                                                    Đào Ngọc Phong
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