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KẾ HOẠCH
Triển khai nhiệm vụ tuyển sinh quân sự năm 2022
của thành phố Sầm Sơn
Căn cứ Hướng dẫn số 1229/BTSQS-BCH ngày 01/3/2022 của Ban Tuyển
sinh quân sự (TSQS) tỉnh Thanh Hóa về công tác sơ tuyển vào đào tạo đại học,
cao đẳng, trung cấp quân sự và công tác tuyển sinh sau đại học năm 2022; Ban
Tuyển sinh quân sự thành phố xây dựng kế hoạch tuyển sinh quân sự năm 2022
trên địa bàn thành phố như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích
Nhằm tuyển chọn những công dân có đủ trình độ, phẩm chất đạo đức, sức
khoẻ và độ tuổi phù hợp vào đào tạo tại các học viện, nhà trường quân đội, đáp
ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng quân đội trong giai đoạn mới.
2. Yêu cầu
Có kế hoạch và biện pháp cụ thể để tổ chức thực hiện. Chú trọng công tác
tổ chức phổ biến, tuyên truyền sâu rộng dưới nhiều hình thức. Chống mọi biểu
hiện tiêu cực hoặc gây khó khăn phiền hà cho nhân dân và thí sinh.
II. ĐỐI TƯỢNG, TIÊU CHUẨN
Thực hiện theo hướng dẫn của Ban Tuyển sinh quân sự Bộ Quốc phòng,
Ban Tuyển sinh quân sự quân khu 4 và Ban Tuyển sinh quân sự tỉnh Thanh Hóa
về việc đăng ký sơ tuyển vào đại học, cao đẳng, trung cấp quân sự và đăng ký
dự Kỳ thi THPT quốc gia năm 2022.
III. NỘI DUNG, THỜI GIAN
Từ ngày 01/03/2022 đến ngày 21/3/2022: Xây dựng Kế hoạch và triển khai
công tác tuyển sinh, tuyên truyền, hướng nghiệp.
Từ ngày 22/3/2022 đến ngày 05/5/2022: Tổ chức đăng ký cho công dân dự
thi vào các trường quân đội, bán hồ sơ và hướng dẫn làm hồ sơ tại Ban CHQS
thành phố (Tại số 01 Nguyễn Du, phường Trường Sơn, thành phố Sầm Sơn).
Từ ngày 06/5/2022 đến ngày 09/5/2022 các công dân đăng ký dự thi nộp hồ
sơ về Ban CHQS thành phố.
Dự kiến từ ngày 13/4 đến 19/4/2022 tổ chức khám tuyển sức khoẻ tại Bệnh
viện Đa khoa thành phố (thời gian cụ thể sẽ thông báo sau). Thành phố chỉ khám
tuyển cho thí sinh đăng ký dự thi tuyển sinh quân sự trong 01 ngày, yêu cầu
công dân đăng ký dự thi vào các trường quân sự chủ động bố trí thời gian.
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Ngoài thời gian nói trên, các công dân có nguyện vọng phải tự liên hệ với
Bệnh viện Đa khoa Sầm Sơn để tổ chức khám tuyển.
Ngày 13/5/2022 Bàn giao hồ sơ về Ban TSQS Bộ CHQS tỉnh Thanh Hóa.
Thông báo kết quả sơ tuyển cho các thí sinh đăng ký dự thi quân sự: Tháng 6.
IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Ban Chỉ huy Quân sự thành phố
Là cơ quan thường trực, chịu trách nhiệm tổ chức công tác đăng ký dự thi,
sơ tuyển, hướng dẫn thí sinh làm hồ sơ theo quy định. Lựa chọn những cán bộ
có năng lực, trách nhiệm tiến hành thẩm tra, xác minh lý lịch từng người theo
đúng mẫu yêu cầu và đúng quy định, thu nộp hồ sơ theo kế hoạch thời gian của
Ban Tuyển sinh quân sự tỉnh Thanh Hóa.
Phối hợp với Đài Truyền thanh - Truyền hình thành phố, UBND các xã,
phường, các trường THPT trên địa bàn làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục
hướng nghiệp quân sự đến mọi công dân, nhất là học sinh các trường THPT.
Phối hợp với Văn phòng HĐND&UBND thành phố, Bệnh viện Đa khoa
Sầm Sơn xây dựng kế hoạch và tổ chức khám sức khoẻ cho công dân dự thi
tuyển sinh quân sự; thống nhất với Hội đồng khám sức khoẻ tuyển sinh quân sự
các chỉ số về phân loại sức khoẻ, nội dung kết luận theo hướng dẫn của Ban
Tuyển sinh quân sự Bộ Quốc phòng và qui định tại Thông tư liên tịch số
16/2016/TTLT-BYT-BQP.
Thông báo thời gian, địa điểm khám sức khoẻ tuyển sinh quân sự đến từng
thí sinh đăng ký dự thi đã qua sơ tuyển.
Phối hợp với Văn phòng HĐND&UBND thành phố tham mưu cho Chủ
tịch UBND thành phố ra quyết định thành lập Hội đồng khám sức khoẻ tuyển
sinh quân sự.
2. Bệnh viện Đa khoa Sầm Sơn
Chủ trì và phối hợp với Ban CHQS thành phố tổ chức khám sức khỏe tuyển
sinh quân sự và giải quyết các khiếu nại, tố cáo của công dân liên quan đến việc
khám sức khoẻ tuyển sinh quân sự.
3. Trung tâm Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch thành phố
Phối hợp cùng với Ban CHQS thành phố tổ chức tốt công tác tuyên truyền,
giáo dục hướng nghiệp quân sự trên các phương tiện thông tin đại chúng.
4. Các trường PTTH, Cơ sở Giáo dục dạy nghề, UBND các xã, phường
(sau đây gọi chung là các đơn vị)
Tổ chức thông tin, tuyên truyền trên các phương tiện thông tin công cộng
của đơn vị mình về công tác TSQS năm 2022 tới mọi tầng lớp nhân dân, đặc
biệt là số công dân trong độ tuổi. Nâng cao nhận thức để tích cực đăng ký dự thi
TSQS, tạo nguồn cán bộ cho quân đội. Tạo điều kiện để công dân được đăng ký,
làm hồ sơ và dự thi TSQS một cách thuận lợi.
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Nhận được Kế hoạch này, yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương quán
triệt đầy đủ và tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc./.
Nơi nhận:
- Ban Quân lực (báo cáo);
- Chủ tịch, các P. Chủ tịch UBND TP (báo cáo);
- Văn phòng HĐND&UBND TP;
- Bệnh viện Đa khoa Sầm Sơn ;
- Trung tâm VHTT-TTDL ;
- Thành viên Ban TSQS thành phố;
- UBND các xã, phường ;
- Các trường PTTH, Trung tâm GDNN - GDTX TP;
- Lưu: VT, QL. D19.
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