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KẾ HOẠCH
Tuyển sinh quân sự năm 2022
–––––––––––––––
Căn cứ Thông tư số 59/2021/TT-BQP ngày 11/6/1021 của Bộ Quốc phòng
quy định và hướng dẫn thực hiện công tác tuyển sinh vào các trường trong Quân đội;
Căn cứ Hướng dẫn số 454/HD-TSQS ngày 11/3/2022 của Ban Tuyển
sinh quân sự tỉnh Điện Biên hướng dẫn sơ tuyển vào đại học, cao đẳng và trung
cấp quân sự năm 2022.
Để tổ chức thực hiện nhiệm vụ tuyển sinh quân sự năm 2022 đảm bảo
nguyên tắc, đúng quy định. Ban Tuyển sinh quân sự huyện Mường Ảng xây
dựng kế hoạch tuyển sinh quân sự năm 2022 cụ thể như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

A. Mục đích
Tuyển dụng công dân, quân nhân và cán bộ cơ sở có đủ phẩm chất, năng
lực, trình độ để tạo nguồn kế tiếp lâu dài cho Quân đội, xây dựng Quân đội
chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, địa phương cơ sở vững mạnh đáp ứng
được với yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình hiện nay.
B. Yêu cầu
- Quá trình tổ chức thực hiện phải chặt chẽ đúng quy định, đúng chính sách;
- Nắm chắc nội dung hướng dẫn, tuyên truyền sâu rộng về công tác tuyển
sinh trong toàn huyện.
II. NỘI DUNG

1. Đào tạo cán bộ cấp phân đội bậc đại học (hệ dài hạn chính quy) thí
sinh tự do, số lượng đăng ký xét tuyển không hạn chế.
2. Đào tạo đại học, cao đẳng ngành quân sự cơ sở (hệ chính quy) số
lượng đăng ký theo chỉ tiêu của cấp trên phân bổ.
III. THỜI GIAN

- Từ ngày 24/3/2022 - 16/5/2022 tổ chức đăng ký, hướng dẫn làm hồ sơ
cho thí sinh;
- Khám sức khoẻ cho thí sinh
+ Đợt 1: Ngày 22/4/2022;
+ Đợt 2: Ngày 17/5/2022;
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- Từ ngày 18 - 22/5/2022 Ban TSQS huyện xác minh lý lịch của thí sinh;
- Từ ngày 23 - 24/5/2022 Ban TSQS huyện hoàn thiện hồ sơ;
- Ngày 25/5/2022 báo cáo kết quả và nộp hồ sơ về Ban TSQS tỉnh.
IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Ban CHQS huyện
- Là cơ quan thường trực tham mưu cho Ban Tuyển sinh quân sự huyện về
công tác tuyển sinh quân sự; hướng dẫn cho thí sinh làm hồ sơ, xác minh lý lịch,
kiểm tra và tổng hợp hồ sơ nộp lên trên đúng thời gian quy định.
- Phối hợp với các Trường THPT của huyện, cử cán bộ tham gia tuyên truyền,
hướng nghiệp cho thí sinh.
2. Phòng Y tế
Tham mưu cho UBND huyện kiện toàn Hội đồng khám sức khỏe NVQS (nếu
có sự thay đổi về nhân sự); hướng dẫn, chỉ đạo ngành dọc thực hiện theo kế hoạch.
3. Trung tâm Y tế huyện
Chuẩn bị cán bộ y bác sỹ, phương tiện kỹ thuật, tổ chức khám sức khoẻ
cho các thí sinh dự thi theo kế hoạch và Thông tư liên tịch số 16/2016/TTLTBYT-BQP ngày 30/6/1016 của liên Bộ Y tế - Bộ Quốc phòng; Thực hiện theo
quy định tại Điều 20 Thông tư số 59/2021/TT-BQP ngày 11/6/2021 của Bộ Quốc
phòng tổ chức khám sức khỏe sơ tuyển.
4. Phòng Giáo dục và Đào tạo
Phối hợp với Ban CHQS huyện hướng dẫn thí sinh làm thủ tục hồ sơ đăng
ký xét tuyển và hồ sơ tuyển thẳng.
5. Huyện đoàn
Chỉ đạo đoàn cơ sở làm thủ tục chuyển sinh hoạt đoàn cho các thí sinh khi trúng
tuyển; phối hợp với các ban ngành tuyên truyền, hướng nghiệp cho các thí sinh.
6. Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Hội Cựu chiến binh, Hội Liên hiệp Phụ
nữ huyện và Phòng Văn hóa - Thông tin
Phối hợp với các ban ngành đoàn thể, các trường THPT tổ chức và chỉ
đạo cấp dưới làm tốt công tác tuyên truyền, hướng nghiệp cho các thí sinh.
7. Phòng Nội vụ
Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan làm tốt công tác tuyên truyền, hướng
nghiệp, có kế hoạch đào tạo, kiểm tra giám sát việc thực hiện chỉ tiêu tuyển sinh
hàng năm, rà soát, sắp xếp, bố trí, quy hoạch nguồn đào tạo cán bộ tạo đội ngũ
kế cận cho địa phương cơ sở.
8. Ban Tổ chức Huyện ủy
Phối hợp với Phòng Nội vụ và Ban CHQS huyện giám sát thực hiện chỉ
tiêu tuyển sinh hàng năm, quy hoạch, sử dụng cán bộ quân sự cơ sở sau đào tạo.
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9. Trung tâm GDNN-GDTX, Trường THPT Mường Ảng, Búng Lao,
trường PTDTNT-THPT huyện
Chủ trì, phối hợp với Ban CHQS huyện chuẩn bị tốt các nội dung, văn
bản, tài liệu tuyên truyền, hướng nghiệp cho thí sinh (thời gian tuyên truyền
mỗi trường không quá 2 giờ), hướng dẫn, giúp đỡ thí sinh kê khai hồ sơ, phiếu
xét tuyển, phiếu đăng ký tuyển thẳng (nếu có), xác nhận kết quả học tập chính
xác, khách quan, đề nghị cấp giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời khi thí sinh
trúng tuyển.
10. Công an huyện
Thường xuyên phối hợp với Ban CHQS huyện theo dõi kết quả thí sinh
đăng ký xét tuyển không để trùng giữa 2 ngành (nếu đã đăng ký xét tuyển các
trường thuộc khối Công an thì không đăng ký xét tuyển các trường Quân sự và
ngược lại), cung cấp thông tin về lai lịch, chính trị của thí sinh và gia đình thí
sinh cho cán bộ thẩm tra lý lịch, đảm bảo an ninh, an toàn cho thí sinh trong suốt
quá trình đăng ký, làm thủ tục tuyển sinh quân sự.
Nhận được kế hoạch này yêu cầu các thành viên Ban TSQS, các đơn vị,
cơ quan có liên quan căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ phấn đấu thực hiện hoàn
thành tốt công tác tuyển sinh quân sự năm 2022 của huyện; Giao cho Ban CHQS
huyện cơ quan thường trực Ban TSQS huyện chủ trì phối hợp với các cơ quan tổ
chức triển khai thực hiện và báo cáo kết quả tuyển sinh về UBND huyện và Ban
TSQS tỉnh đúng quy định./.
Nơi nhận:
- TT Huyện ủy; TT HĐND huyện;
- Lãnh đạo UBND huyện;
- Thành viên Ban TSQS huyện;
- Các cơ quan, đơn vị liên quan;
- Lưu: VP, QS.
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