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BÁO CÁO
Về việc thực hiện Luật Nghĩa vụ quân sự 
và Luật dân quân tự vệ trên địa bàn xã
(Tính từ tháng 8/2020 đến tháng 8/2022)

Thực hiện hoạch số 09/KH- ĐGSBPC ngày 08/8/2022 của Đoàn giám sát 
Ban Pháp chế HĐND huyện Thanh Miện về giám sát chuyên đề việc thực hiện 
Luật Nghĩa vụ quân sự và Luật Dân quân tự vệ trên địa bàn huyện;

UBND xã Đoàn Kết báo cáo kết quả thực hiện Luật Nghĩa vụ quân sự, 
Luật Dân quân tự vệ từ tháng 8/2020 đến tháng 8/2022 trên địa bàn xã, như sau:

I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH
Đoàn Kết là một xã ở phía bắc huyện Thanh Miện thuộc vùng sâu vùng xa 

cách trung tâm huyện 8km. Phía bắc giáp xã Tân Trào, phía đông giáp xã Lê 
Hồng, phía nam và phía tây giáp huyện Phù Cừ Tỉnh Hưng Yên. Toàn xã với 
diện tích 74,580 ha. Với tổng số dân 8856 nhân khẩu phân bố ở 5 thôn (thôn 
Tòng Hoá, thôn Bùi Xá, thôn Từ Xá, thôn Thủ Pháp, thôn Châu Quan).

Là xã thuần nông trong năm qua được sự hỗ trợ của cấp trên đã có nhiều 
các doanh nghiệp vừa và nhỏ thu hút nhiều lao động của địa phương tạo lên 
nguồn thu nhập đáng kể cho các hộ gia đình. Đời sống của nhân dân địa phương 
đã có những bước chuyển biến tích cực, tăng trưởng kinh tế hàng năm ở mức 
khá, số hộ nghèo giảm đáng kể. 

Công tác ANCT-TTATXH, thường xuyên được giữ vững, lực lượng công 
an, quân sự ổn định về biên chế hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. 

Trong những năm qua, tình hình kinh tế, chính trị, Văn hóa- Xã hội, 
ANQP-TTATXH trên địa bàn xã cơ bản ổn định và phát triển, các cấp, các ban 
ngành, đoàn thể đã làm tốt công tác tuyên truyền Luật Nghĩa vụ quân sự năm 
2015, Luật Dân Quân tự vệ năm 2019. Từ đó đã làm chuyển biến nhận thức tới 
cán bộ, Đảng viên, đoàn viên, hội viên và tầng lớp nhân dân  thấm nhuần, hiểu 
rõ Luật NVQS Luật DQTV từ đó mọi công dân đã chấp hành thực hiện đầy đủ 
trách nhiệm  nghĩa vụ của mình trong công tác QP-QSĐP vì vậy công tác lãnh 
đạo chỉ đạo, triển khai Luật NVQS Luật DQTV, trong những năm qua của xã  
đã đạt được kết quả đáng khích lệ, có được kết quả đó Hội đồng nghĩa vụ quân 
sự xã đã phát huy được thế mạnh đó là công tác tuyên truyền và phối kết hợp với 
các ban, ngành đoàn thể. Tham mưu đúng, trúng cho cấp uỷ Đảng, chính quyền 
trong công tác QP-QSĐP nhất là việc thực hiện Luật NVQS Luật DQTV.
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1. Thuận lợi
 - Thực hiện Luật NVQS và Luật DQTV của xã trong những năm qua, 

thường xuyên nhận được sự quan tâm, chỉ đạo, tạo điều kiện giúp đỡ của 
Huyện ủy, HĐND, UBND, BCHQS huyện và các ban, ngành, đoàn thể của 
huyện, phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ trong thực hiện công tác tuyển chọn và 
gọi công dân nhập ngũ; công tác tuyên truyền được đổi mới về hình thức, nội 
dung và phương pháp tiến hành làm thay đổi nhận  thức của đại đa số quần 
chúng nhân dân đối với việc chấp hành đường lối, chủ trương của Đảng, 
chính sách pháp luật Nhà nước; 

- Đời sống của nhân dân từng bước được nâng lên, công tác giáo dục QP-
AN được coi trọng, ANCT- TTATXH ổn định; chính sách hậu phương Quân đội 
đã được các cấp, các ban, ngành quan tâm thực hiện góp phần nâng cao tính tự 
giác thực hiện và trách nhiệm của công dân đối với nhiệm vụ xây dựng và bảo 
vệ Tổ quốc;

 - Cấp ủy Đảng, chính quyền cùng cả hệ thống chính trị luôn phát huy tốt 
vai trò trách nhiệm, kịp thời xử lý những vấn đề nảy sinh, vướng mắc trong tổ 
chức thực hiện nhiệm vụ; phát huy truyền thống có nhiều kinh nghiệm trong 
công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ, trong những năm qua công tác 
tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ luôn hoàn thành 100% chỉ tiêu trên giao. 
Công tác DQTV thực hiện đảm bảo và có hiệu quả, phát huy tốt vai trò tầm quan 
trọng của DQTV trong giai đoạn hiện nay.

2. Khó khăn
Trước tác động của cơ chế thị trường, công dân trong độ tuổi sẵn sàng 

nhập ngũ thường xuyên đi làm ăn xa, vắng nhà dài ngày không có mặt tại địa 
phương, do vậy đã ảnh hưởng trực tiếp đến công tác đăng ký, quản lý công dân 
trong độ tuổi thực hiện Luật nghĩa vụ quân sự. Đặc biệt nam công dân trong độ 
tuổi  sẵn sàng nhập ngũ sau khi tốt nghiệp đại học, cao đẳng luôn chủ động tìm 
việc làm ổn định cuộc sống tại các địa phương khác thường xuyên không có mặt 
tại địa phương, có tư tưởng chần chừ, chưa muốn nhập ngũ vì muốn làm kinh tế 
phụ giúp gia đình. Công tác huấn luyện đối với DQTV gặp không ít khó khăn, 
bởi LLDQ được biên chế còn mải mê làm kinh tế thường xuyên ko có mặt ở địa 
phương, mặt khác ngày công huấn luyện của dân quân vẫn còn thấp, đã tác động 
không nhỏ đến công tác tổ chức huấn luyện, công tác điều động DQ thực hiện 
nhiệm vụ ở địa phương. 

II. KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC
1. Công tác lãnh đạo chỉ đạo, triển khai thực hiện Luật Nghĩa vụ 

quân sự, luật Dân quân tự vệ
1.1 Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện
- Việc ban hành các văn bản của cấp ủy Đảng, Chính quyền về thực hiện 

Luật nghĩa vụ quân sự, Luật Dân quân tự vệ.



- Căn cứ Luật Nghĩa vụ quân sự 2015, Luật Dân quân tự vệ  năm 2019 
cũng như các nghị định, thông tư, hướng dẫn của cấp trên. Nghị quyết của 
Huyện ủy, chỉ thị của UBND huyện Thanh Miện về thực hiện nhiệm vụ QP-
QSĐP. Ngay từ đầu năm Đảng ủy xã đã họp thống nhất ban hành Nghị quyết 
chuyên đề , UBND xã xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện công tác QP- QSĐP  
xác định việc thực hiện Luật NVQS, Luật DQTV là nhiệm vụ trọng tâm của địa 
phương. Sau khi nhận các văn bản, Quyết định, Chỉ thị, hướng dẫn, kế hoạch 
của cấp trên công tác khám sức khỏe, tuyển chọn, gọi công dân lên đường nhập 
ngũ. UBND xã đã giao cho BCH QS xã tham mưu kiện toàn Hội đồng NVQS, 
xây dựng kế hoạch triển khai tới các ban ngành, đoàn thể, các tổ chức chính trị 
xã hội, các thôn tăng cường công tác tuyên truyền và vận động đoàn viên, hội 
viên và nhân dân thực hiện nghiêm công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập 
ngũ cụ thể;

* Đối với Luật NVQS
- Đảng ủy ban hành Nghị quyết chuyên đề về công tác tuyển chọn, gọi 

công dân nhập ngũ như: Nghị quyết số 131-NQ/ĐU ngày 25/9/2019 về việc thực 
hiện nhiệm vụ tuyển quân năm 2020; Nghị quyết số 11-NQ/ĐU ngày 
02/10/2020 về việc thực hiện nhiệm vụ tuyển quân năm 2021; Nghị quyết số 23-
NQ/ĐU ngày 03/9/2021 về việc thực hiện nhiệm vụ tuyển quân năm 2022.

- Ủy ban nhân dân xã ban hành Quyết định kiện toàn Hội đồng NVQS. 
Quyết định số 41/QĐ-UBND ngày 05/10/2020, Quyết định số 44/QĐ-UBND 
ngày 16/9/20221.

 - Ủy ban nhân dân xã, Hội đồng nghĩa vụ quân sự xây dựng Kế hoạch 
Tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ, phân công trách nhiệm cho các thành viên 
Hội đồng NVQS. Kế hoạch số 96/KH-UBND ngày 05/10/2020, Kế hoạch số 
126/KH-UBND ngày 17/9/2021.

* Đối với Luật DQTV:
- Ban CHQS xã xây dựng ban hành kế hoạch công tác dân quân. 
- Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã ban hành quyết định kết nạp DQ, quyết 

định công nhận DQ hoàn thành nhiệm vụ.
- Chỉ huy trưởng BCH quân sự xã ban hành quyết định biên chế lực lượng 

DQTV.
- Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự xã xây dựng Kế hoạch, tiến trình 

biểu huấn luyện dân quân trình CHT BCHQS huyện phê duyệt.
- Trách nhiệm của Hội đồng NVQS phối hợp với các Ban ngành, đoàn thể 

ở địa phương, cơ quan, đơn vị tham mưu cho Đảng ủy, UBND xã triển khai thực 
hiện Luật NVQS, Luật DQTV. Có những điểm thay đổi quan trọng về thời gian 
và đối tượng, từ đó đã tác động không nhỏ đến thực hiện Luật NVQS, song sự 
tích cực vào cuộc đầy trách nhiệm của các tổ chức đoàn thể trong công tác tuyên 
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truyền chuyển tải những nội dung thay đổi của Luật. Do đó kết quả thực hiện 
Luật NVQS, Luật DQTV của xã nhà luôn bảo đảm có chất lượng.

1.2 Công tác tuyên truyền 
Công tác tuyên truyền Luật NVQS, Luật DQTV đã được UBND xã triển 

khai thực hiện qua nhiều hình thức phong phú như tuyên truyền trên hệ thông 
loa truyền thanh của xã, tại các cuộc họp, hội nghị của các ban ngành đoàn thể, 
tuyên truyền trực quan bằng băng zôn khẩu hiệu, thông qua đó việc triển khai 
thực hiện Luật NVQS, Luật DQTV đã được quán triệt đến từng chi bộ, thôn, 
góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm thực hiện luật trong nhân dân nhất là 
công dân trong đội tuổi thực hiện Luật NVQS, Luật DQTV, phát huy sức mạnh 
tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân trong việc thực hiện nhiệm vụ 
QP-QSĐP. 

1.3 Công tác kiểm tra, giám sát, trong việc tổ chức thực hiện Luật 
Nghĩa vụ quân sự, Luật Dân quân tự vệ

- Ủy ban nhân dân xã thường xuyên quán triệt thực hiện đầy đủ các nội 
dung của Luật NVQS và các văn bản hướng dẫn thi hành như: Đối với Luật 
NVQS Nghị định số 13/2016/NĐ-CP ngày 19 tháng 02 năm 2016 của Thủ 
tướng Chính phủ quy định trình tự, thủ tục đăng ký và chế độ, chính sách của 
công dân trong thời gian đăng ký, khám, kiểm tra sức khoẻ NVQS; Thông tư số 
140/2015/TT-BQP ngày 16/12/2015 của Bộ Quốc phòng quy định tuyển chọn 
và gọi thanh niên nhập ngũ; Thông tư liên tịch số 50/2016/TTLT- BQP- BCA 
ngày 15/4/2016 của Bộ Quốc phòng- Bộ Công an quy định về tiêu chuẩn chính 
trị, nguyên tắc, thủ tục tuyển chọn, gọi công dân vào phục vụ trong Quân đội; 
Thông tư liên tịch số 36/2011/TTLT- BYT- BQP ngày 17/10/2011 của Bộ Y tế- 
Bộ Quốc phòng; Thông tư 167/2010/TT-BQP ngày 19/11/2010 của Bộ Quốc 
phòng về việc quy định tuyển chọn công dân nhập ngũ; Nghị định số 
120/2013/NĐ-CP ngày 09/10/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm 
hành chính trong lĩnh vực quốc phòng;

 - Đối với Luật DQTV năm 2019, UBND xã thường xuyên quán triệt thực 
hiện đầy đủ các nội dung của Luật DQTV và các văn bản hướng dẫn thi hành 
như: Nghị định 72/NĐ-CP ngày 30/6/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một 
số điều của Luật DQTV về tổ chức xây dựng lực lượng và chế độ, chính sách 
đối với DQTV; Nghị định số 02/2020/ NĐ-CP ngày 30/6/2020 của Chính phủ 
quy định về hoạt động phối hợp của DQTV; Quyết định số 1811/QĐ-TTg ngày 
16/12/2019 của Thủ tướng Chính phủ ban hành kế hoạch triển khai thi hành 
Luật DQTV; Thông tư số 77/2020/TTBQP ngày 23/6/2020; Thông tư số 76/TT-
BQP ngày 23/6/2020 của bộ trưởng Bộ Quốc phòng quy định thực hiện một số 
điều của Luật DQTV và tổ chức xây dựng lực lượng DQTV; Thông tư số 
69/TT-BQP ngày 15/6/2020 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quy định chi tiết 



một số điều của Luật DQTV về tập huấn, bồi dưỡng, huấn luyện, hội thi, hội 
thao, diễn tập cho DQTV.

2. Kết quả thực hiện Luật Nghĩa vụ quân sự, Luật Dân quân tự vệ
2.1 Việc thực hiện Luật Nghĩa vụ quân sự
 - Công tác đăng ký nghĩa vụ quân sự tuổi 17, quản lý công dân trong độ 

tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự.
+ Thực hiện kế hoạch đăng ký NVQS cho nam công dân trong độ tuổi 17 

phục vụ bổ sung nguồn tuyển quân cho năm sau. UBND xã đã chỉ đạo BCH QS 
xã tiến hành xây dựng kế hoạch rà soát và tổ chức đăng ký NVQS cho nam công 
dân trong độ tuổi đạt 100% kế hoạch. 

+ Công tác đăng ký, đảm bảo theo đúng đối tượng, trình tự thủ tục theo 
Luật, quản lý chặt chẽ, nắm chắc số lượng, nhân thân của công dân  trong độ 
tuổi, theo dõi di chuyển NVQS trên sổ vắng mặt. Kết quả hàng năm đăng ký đạt 
100% kế hoạch. Trong 2 năm qua đã đăng ký nghĩa vụ quân sự lần đầu, tuổi 17 
cho 98  nam công dân cụ  Kết quả cụ thể (phần phụ lục kèm theo).

- Thực hiện quy trình tuyển chọn và gọi công dân lên đường nhập ngũ.
Sau khi hoàn thành nhiệm vụ công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập 

ngũ hàng năm xong, căn cứ vào kết quả đăng ký NVQS lần đầu, tuổi 17 cho các 
nam thanh niên. Đảng ủy, UBND xã chỉ đạo BCH QS xã phối hợp với công an 
xã, tư pháp, hộ tịch tổ chức phúc tra, rà soát nguồn sẵn sàng nhập ngũ từ 18 đến 
25 tuổi ( Những công dân có trình độ CĐ, ĐH đến hết 27 tuổi) lập danh sách 
tạm miễn tạm hoãn để quản lý, theo dõi. 

- Kết quả công tác sơ tuyển NVQS hàng năm tại xã:
Thực hiện Chỉ thị của Ban Thường vụ huyện ủy, Kế hoạch UBND huyện 

về công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ hàng năm, UBND xã đã tập 
trung chỉ đạo Hội đồng NVQS, BCH QS là cơ quan Thường trực tham mưu 
cùng phối hợp với các tổ chức đoàn thể và các thôn tăng cường tuyên truyền đôn 
đốc thanh niên đủ điều kiện sẵn sàng nhập ngũ trên cơ sở danh sách được BCH 
QS xã gửi thông báo Hội đồng NVQS xã xét duyệt và phát lệnh điều động khám 
sơ tuyển đến từng thanh niên. Kết quả cụ thể (phần phụ lục) 

* Kết quả công tác tham gia khám tuyển tại huyện:
Căn cứ kết quả được sức khỏe khi khám sơ tuyển và tiến hành phát lệnh 

trực tiếp cho các thanh niên trúng tuyển tham gia khám tuyển tại huyện theo lịch 
tổ chức của Hội đồng NVQS huyện. Kết quả cụ thể (phần phụ lục). 

* Kết quả chấp hành lệnh gọi nhập ngũ hàng năm:
 Căn cứ kết quả khám trúng tuyển và tổ chức xét nghiệm của các thanh 

niên tham gia khám và chỉ tiêu trên giao. Hội đồng NVQS tổ chức phát lệnh trực 
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tiếp đến từng thanh niên đủ điều kiện nhập ngũ hàng năm. Kết quả cụ thể (phần 
phụ lục). 

- Công tác tặng quà, giao lưu gặp mặt:
+ Hội đồng NVQS xã đã giao cho BCH QS xã là cơ quan chủ trì, phối 

hợp với các ban ngành, đoàn thể tổ chức giao lưu văn nghệ, gặp mặt, động viên, 
tặng quà cho các thanh niên đã tạo nên khí thế phấn khởi cho thanh niên an tâm, 
hăng hái lên đường làm nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc và tặng các phần quà cho các 
thanh niên. 

+ Đảng ủy - HĐND-UBND tặng cho thanh niên lên đường nhập ngũ là 
300.000 đồng, thanh niên viết đơn tình nguyện lên đường nhập ngũ là 300.000đ

+ Hội đồng NVQS xã còn tặng gia đình có thanh niên lên đường nhập ngũ 
phần quà trị giá 200.000 đồng/gia đình.

+ Công tác đón nhận quân nhân hoàn thành NVQS về địa phương, hàng 
năm sau khi đón nhận các đồng chí từ cơ quan cấp trên về, địa phương đều cử 
cán bộ BCH QS xã đón trực tiếp từ BCHQS huyện về bàn giao cho gia đình, tổ 
chức hội nghị gặp mặt, đồng thời có chính sách động viên đối với thanh niên có 
nguyện vọng tham gia hoạt động tại địa phương hoặc có nguyện vọng đi lao 
động nước ngoài, lao động tại các công ty doanh nhiệp trên lĩnh vực hồ sơ, 
nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các quân nhân. 

- Tổ chức bàn giao thanh niên lên đường nhập ngũ:
Căn cứ vào kết quả số thanh niên đã trúng tuyển tại huyện và  công tác đi 

thâm nhập 3 gặp 4 biết nắm bắt tâm tư nguyện vọng hoàn cảnh của các thanh 
niên và gia đình Hội đồng NVQS xã đã chốt quân số với HĐNVQS huyện, 
BCHQS huyện và tổ chức bàn giao cho các đơn vị đầu mối nhận quân, các công 
dân đều vui tươi phấn khởi lên đường nhập ngũ.

- Xử lý vi phạm trong trốn tránh thực hiện Luật NVQS: 
Ban quân sự xã thường xuyên chủ động phối hợp với các ban ngành đoàn 

thể  chỉ đạo sâu sát  công tác  tuyên truyền  phổ biến giáo dục luật NVQS ,các 
văn bản về NVQS ,Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính về NVQS đến toàn thể 
nhân dân  và mọi đối tượng bằng nhiều hình thức như; Đài truyền thanh đề ra 
lịch thường xuyên  tuyên truyền  phổ biến  Luật NVQS trên hệ thống Đài truyền 
thanh. Năm 2021 đã có 02 trường hợp Có lý do đi học nhưng không di chuyển 
NVQS .

2. Kết quả thực hiện Luật DQTV
- Kết quả xây dựng lực lượng: Công tác xây dựng LL DQTV được thực 

hiện theo hướng dẫn của BCH quân sự huyện, UBND xã chỉ đạo BCH quân sự 
xã căn cứ hướng dẫn để xây dựng biên chế LLDQ như: ( b DQCĐ, a DQTC, tổ 
DQBC, tổ HL c60 ) 



- Kết quả công tác huấn luyện, hội thao, hội thi: Thực hiện kế hoạch huấn 
luyện dân quân của cơ quan cấp trên, UBND xã chỉ đạo BCHQS xã tham mưu 
chủ động xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện, trước khi vào huấn luyện tổ 
chức cử cán bộ giáo viên đi tập huấn do trên tổ chức; chuẩn bị giáo án bài giảng, 
sách bút, thao trường bãi tập, năm 2021, 2022 làm mới một số mô hình phục vụ 
cho công tác huấn luyện cho LL DQTV. Công tác kiểm tra đánh giá chất lượng 
huấn luyện, hội thi hội thao huấn luyện huyện tổ chức nhằm đánh giá kết quả 
huấn luyện, kết quả đơn vị đạt khá. 

- Việc quản lý, cấp phát sử dụng trang phục và VKTB của DQTV: Việc 
quản lý quân trang được giao cho BCHQS xã, tổ chức cấp phát cho LLDQ được 
biên chế trong LL cũng như LL tham gia huấn luyện đảm bảo theo đúng quy 
định, riêng VKQD được trang bị gồm 04 khẩu CKC, 02 khẩu AK và 60 viên đạn 
được quản lý cất giữ trong tủ sắt để tại phòng Quân sự xã, việc sử dụng VKTB 
đươc thực hiện theo Luật. 

- Việc đảm bảo chế độ, chính sách đối với lực lượng DQTV bao gồm:
+ Trả lương, phụ cấp cho cán bộ quân sự xã ( gồm chỉ huy trưởng, chỉ huy 

phó, chính trị viên, chính trị viên phó, thôn đội trưởng ): Thực hiện phân bổ 
ngân sách của hàng năm chi cho công tác quân sự, những năm qua địa phương 
luôn chú trọng và quan tâm đồng thời đã thực hiện việc chi trả lương, phụ cấp 
của đồng chí chỉ huy trưởng; phụ cấp của đồng chí phó chỉ huy, đồng chí chính 
trị viên, đồng chí chính trị viên phó, 03 đồng chí thôn đội trương và đồng chí 
trung đội trưởng dân quân cơ động. theo đúng Luật định. 

+ Việc bảo đảm chế độ cho DQTV trong huấn luyện và thực hiện nhiêm 
vụ: Đối với chế độ của lực lượng dân quân được thực hiện theo luật, địa phương 
đảm bảo đúng đủ theo kế hoạch huấn luyện cũng như khi thực hiện nhiệm vụ 
điều động như PCTT&TKCN. 

- Công tác phối hợp của LL DQTV theo Nghị Định 02/2020/NĐ-CP của 
chính phủ.

+ Thực hiện nghị định số 02/2020/ NĐ-CP của chính phủ về hoạt động phối  
phối hợp của LL DQTV với các LL khác trong phòng chống tội phạm LL CA và QS 
tiếp tục duy trì và phối hợp thường xuyên giữa 2 LL theo Quy chế và kế hoạch phối 
hợp của 2 LL dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Đảng uỷ và UBND xã, của lãnh đạo BCH 
QS và CA huyện Thanh Miện, LL CA và QS phối hợp làm tốt công tác lắm bắt tình 
hình ANTT ở địa bàn các thôn và trên toàn xã, thường xuyên trao đổi thông tin kịp 
thời, chính xác những đối tượng có biểu hiện nghi vấn vi phạm pháp luật. Phối hợp 
có hiệu quả công tác vận động quần chúng tích cực bảo vệ an ninh Tổ quốc, trong 
việc thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chính trị nội bộ, bảo đảm ANTT, phối hợp huấn 
luyện DQTV.

+ Ngoài những nhiệm vụ trên, lực lượng DQCĐ còn tích bám nắm địa 
bàn nắm bắt tình hình dư luận xã hội để kịp thời báo cáo phản ánh để ngăn chặn 
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kịp thời các vụ vi phạm phát sinh thường xảy ra trên địa bàn xã như lấn chiếm 
đất đai, giải tỏa hành lang giao thông.

+ Kết quả của công tác phối hợp giữa lực lượng DQTV  xã đã có tác động 
sâu sắc, tạo lên sức mạnh tổng hợp của lực lượng, có hiệu ứng sâu sắc tích cực 
trong việc giữ gìn ANCT - TTATXH tại địa phương.

III. ĐÁNH GIÁ CHUNG
1. Ưu điểm
- Trong những năm qua việc thực hiện Luật NVQS, Luật DQTV được sự 

quan tâm, chỉ đạo trực tiếp của Huyện ủy; HĐND; UBND; BCH QS huyện. Sự 
lãnh đạo đúng đắn của cấp ủy Đảng, Chính quyền địa phương sự phối kết hợp 
của các ban, ngành đoàn thể việc thực hiện nghiêm túc của các bộ phận có liên 
quan lên việc thực hiện Luật NVQS, Luật DQTV đã đạt được những kết quả và 
hoàn thành tốt nhiệm vụ.

- Công tác tuyên truyền Luật NVQS, Luật DQTV đã được UBND xã các 
ban ngành, đoàn thể tích cực triển khai rộng rãi đến cán bộ đảng viên, hội viên, 
đoàn viên, toàn thể nhân dân nắm bắt được để chấp hành thực hiện có hiệu quả 
nhất. 

2. Hạn chế   
- Do tác động của cơ chế thị trường, nhu cầu lao động, việc làm của công 

dân trong khu vực nông thôn có chuyển dịch mạnh mẽ, nhiều thanh niên trong 
độ tuổi thực hiện Luật nghĩa vụ quân sự, sau khi học xong cấp ba đã đi xuất 
khẩu lao động, vào làm tại các  khu, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh; bên 
cạnh đó một số nam công dân sau khi tốt nghiệp các trường đại học, cao đẳng 
không làm thủ tục di chuyển về địa phương.

- Công tác tuyên truyền Luật NVQS ở có lúc chưa thường xuyên, chưa 
sâu rộng, chưa kết hợp chặt chẽ giữa công tác tuyên truyền với các biện pháp 
quản lý hành chính

- Chế tài xử lý vi phạm Luật chưa đủ sức răn đe, thủ tục thiết lập các văn 
bản xử lý công dân vi phạm Luật khó thực hiện 

- Công tác rà soát, nắm nguồn còn gặp nhiều khó khăn đối với các trường 
hợp đã di chuyển đi học các trường xong không di chuyển về địa phương lên đã 
ảnh hưởng đến công tác tuyển chọn. 

- Công tác tuyên truyền giáo dục Luật DQTV còn chưa thường xuyên; 
hình thức và phương pháp tuyên truyền chậm đổi mới. Chất lượng xây dựng, 
khả năng hoạt động và kết quả huấn luyện DQTV có mặt chưa đáp ứng được 
yêu cầu thực tiễn. 

- Mặt trái của cơ chế thị trường tác động, ảnh hưởng trực tiếp đến công 
tác quản lý xây dựng và hoạt động của lực lượng DQTV, mặt khác số lượng 



DQTV  thường xuyên thay đổi, việc làm không ổn định khó khăn trong việc xây 
dựng LL DQTV và công tác huấn luyện ở địa phương.

- Công tác bảo đảm ngân sách cho lực lượng DQTV tuy đã được quan tâm 
song so với thực tế ngày công lao động phổ thông vẫn còn bất cập.

3. Nguyên nhân hạn chế
- Công tác lãnh đạo, chỉ đạo trong công tác tuyển chọn và gọi công dân 

lên đường nhập ngũ việc phối hợp giữa các ban, ngành, cấp ủy, ban lãnh đạo các 
thôn đôi lúc chưa được nhịp nhàng.

- Công tác tuyên truyền Luật NVQS, Luật DQTV và các Chỉ thị, Nghị 
quyết, các thông tư chưa được thường xuyên, sâu rộng.

- Việc phối hợp với các ban ngành, cấp ủy, ban lãnh đạo các thôn, các  
đồng chí thôn đội trưởng trong công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ 
chưa được nhịp nhàng, vẫn còn coi nhẹ việc tuyển chọn và gọi công dân lên 
đường nhập ngũ là của Hội đồng NVQS xã việc nắm bắt thanh niên đến tuổi 
đăng ký NVQS một số thôn vẫn chưa chủ động nắm bắt được thanh niên trong 
thôn nằm trong độ tuổi đăng ký vẫn còn ỷ lại cho BCH quân sự xã.

- Công tác rà soát nguồn việc nắm bắt các nam thanh niên, thường xuyên 
vắng mặt tại địa phương, có mặt tại địa phương, nhiều thành viên trong Hội 
đồng chưa nắm bắt được số thanh niên đó có mặt tại địa phương hay không nên 
cũng ảnh hưởng đến việc rà soát, xét duyệt, việc thanh niên đến phòng khám sơ 
tuyển vẫn còn phải để lực lượng đến tại gia đình để đôn đốc thanh niên mới 
xuống khám sơ tuyển.

V. NHỮNG GIẢI PHÁP THỰC HIỆN TRONG THỜI GIAN TỚI
- Tiếp tục đổi mới nội dung, phương pháp tuyên truyền về Luật NVQS và 

các văn bản liên quan đạt hiệu quả cao. Chỉ đạo việc tuyển chọn, gọi công dân 
nhập ngũ theo đúng quy trình tuyển chọn bảo đảm công khai, công bằng, dân 
chủ, đúng Luật, hoàn thành 100% chỉ tiêu với chất lượng cao.

- Nâng cao trách nhiệm của từng thành viên Hội đồng NVQS trong việc tổ 
chức thực hiện các khâu, các bước trong công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập 
ngũ gắn với chức trách nhiệm vụ của các thành viên Hội đồng NVQS, cán bộ 
các cấp từ thôn, các tổ chức đảng, chính quyền và đoàn thể. Đồng thời xử lý 
nghiêm các vi phạm trong quá trình tổ chức thực hiện.

- Tổ chức xét duyệt bảo đảm công khai, dân chủ, đúng đối tượng; tổ chức 
sơ tuyển bảo đảm chặt chẽ, khách quan. 

- Tiếp tục đổi mới nội dung, phương pháp tuyên truyền về Luật DQTV và 
các văn bản hướng dẫn thi hành nhằm nâng cao nhận thức cho nhân dân trong tổ 
chức thực hiện Luật DQTV.
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- Phát huy tốt vai trò làm tham mưu của Ban CHQS xã cho cấp uỷ Đảng, 
chính quyền về tổ chức thực hiện nhiệm vụ công tác DQTV. 

-Tăng cường công tác lãnh đạo của cấp uỷ Đảng, sự chỉ đạo của chính 
quyền trong thực hiện Luật DQTV đặc biệt là sự chỉ đạo điều hành trong hoạt 
động của DQTV. 

- Quan tâm chăm lo tới chế độ chính sách cho DQTV tham gia hoạt động 
huấn luyện bảo đảm DQTV yên tâm xác định tốt nhiệm vụ khi được giao.

V. KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT
* Về thực hiện Luật NVQS để thực hiện tốt công tác tuyển chọn, gọi công 

dân nhập ngũ hoàn thành chỉ tiêu trên giao, UBND xã Đoàn Kết đề xuất một số 
nội dung sau: 

- Để đảm bảo công bằng trong công tác tuyển quân đối với các công 
dân thi đỗ vào các trường CĐ, ĐH nên bảo lưu kết quả thực hiện NVQS sau 
khi đã hoàn thành NVQS về tiếp tục theo học theo các trường.

- Để tránh việc thanh niên chống, trốn làm NVQS đề nghị cấp có thẩm 
quyền, các đơn vị tuyển cả những thanh niên có hình xăm, chữ xăm có diện tích 
lớn trên cơ thể nhưng không mang tính chất kích động, bạo lực…, vào quân đội.  

- Quan tâm giúp đỡ các gia đình có con em lên đường nhập ngũ nhất là 
gia đình có hoàn cảnh khó khăn, gia đình thuộc hộ nghèo, cận nghèo.

- Đề nghị HĐNVQS huyện cần tính toán số lượng giao chỉ tiêu gọi công 
dân nhập ngũ theo tỷ lệ nguồn đủ điều kiện nhập ngũ cho phù hợp với từng xã. 

* Về thực hiện Luật DQTV:
Các cấp có thẩm quyền ban hành các văn bản hướng dẫn thi hành luật phù 

hợp với từng địa phương sát với tình hình thực tiễn
Nhà nước cần điều chỉnh chế độ chính sách cho cán bộ, chiến sỹ DQTV. 

Ngày công chi trả như hiện nay là thấp. 
Trên đây là báo kết quả thực hiện Luật NVQS và Luật DQTV từ tháng 8 

năm 2020 đến tháng 8 năm 2022. Ủy ban nhân dân xã Đoàn Kết báo cáo đoàn 
giám sát của Ban pháp chế HĐND huyện xem xét, nắm được./.

Nơi nhận: 
- Ban Pháp chế HĐND huyện;
- Thường trực Đảng uỷ;
- Thường trực HĐND xã;
- Lãnh đạo UBND xã;
- Thường trực Ủy ban MTTQ;
- Trưởng phó ban Pháp chế 
HĐND xã.
- Lưu: VT, QS.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

Phạm Xuân Luân
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