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            Kính gửi:    

                                     - Các trường Trung học phổ thông trực thuộc Sở; 

                                     - Các Trung tâm: GDTX - hướng nghiệp, GDNN-GDTX. 

 

  Thực hiện Chỉ thị số 21/CT-UBND ngày 24/12/2021 của Ủy ban nhân dân 

tỉnh về việc đăng ký Nghĩa vụ quân sự và quản lý công dân trong độ tuổi thực 

hiện nghĩa vụ quân sự, Luật Dân quân tự vệ, Tuyển sinh quân sự năm 2022. 

Trong những năm qua, các trường THPT, các Trung tâm: GDTX-HN, 

GDNN-GDTX đã phối hợp và thực hiện tốt công tác tuyên truyền cho học sinh 

nam đủ 17 tuổi trong năm thực hiện đăng ký nghĩa vụ quân sự và đăng ký sơ 

tuyển vào các trường sĩ quan quân đội để tạo nguồn cán bộ phục vụ trong Quân 

đội. 

Tuy nhiên, trong quá trình triển khai và tổ chức thực hiện vẫn còn một số 

hạn chế, nhất là việc tổ chức đăng ký Nghĩa vụ quân sự và quản lý công dân 

trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự chưa chặt chẽ, còn thiếu sót; công tác 

tuyên truyền Tuyển sinh quân sự chưa được quan tâm đúng mức để thu hút các 

học sinh có thành tích học tập giỏi, xuất sắc đăng ký sơ tuyển, tuyển sinh vào 

các trường Quân đội nên tỷ lệ thí sinh trúng tuyển đạt chưa cao. 

          Để kịp thời khắc phục tồn tại, hạn chế, tiếp tục triển khai thực hiện tốt 

công tác đăng ký Nghĩa vụ quân sự và quản lý công dân trong độ tuổi thực hiện 

nghĩa vụ quân sự, tuyển sinh quân sự năm 2022 và các năm tiếp theo, Sở Giáo 

dục và Đào tạo yêu cầu các đơn vị triển khai thực hiện các nội dung sau: 

          1. Hằng năm, rà soát, cập nhật danh sách học sinh nam công dân 17 tuổi 

và phối hợp với Hội đồng nghĩa vụ Quân sự xã, phường, thị trấn tuyên truyền và 

triển khai công tác tổ chức đăng ký nghĩa vụ quân sự lần đầu cho nam công dân 

đủ 17 tuổi theo quy định tại Nghị định số 13/2016/NĐ-CP ngày 19/02/2016 của 

Chính phủ về việc quy định trình tự thủ tục đăng ký nghĩa vụ quân sự. 

 2. Phối hợp với Ban Chỉ huy Quân sự các huyện, thành phố tổ chức thông 

báo, tuyên truyền, hướng nghiệp quân sự bằng nhiều hình thức đến học sinh cuối 

cấp chuẩn bị thi tốt nghiệp THPT, tự nguyện đăng ký sơ tuyển vào các Trường 

sĩ quan Quân đội để tạo nguồn cán bộ phục vụ cho Quân đội. 

 



 

 

 

 

Nhận được công văn này, Sở GDĐT yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị 

nghiêm túc tổ chức triển khai. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, các 

đơn vị phản ánh về Sở GDĐT (qua phòng Nghiệp vụ dạy và học; điện thoại: 

0259. 3888341) để phối hợp giải quyết./.  

Nơi nhận:                 
- Như trên (thực hiện);     

- UBND tỉnh (báo cáo);          

- HĐ GDQPAN tỉnh (báo cáo); 

- Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh (phối hợp);                                                                            

- Giám đốc, các Phó GĐ Sở GDĐT;  

- Cơ quan Quân sự các huyện, TP; 

- Các phòng chức năng thuộc Sở GDĐT;  

- Đăng Website Sở GDĐT;                     

- Lưu: VT, NVDH. PTT 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 
 

 

 

 

            

                Nguyễn Anh Linh 
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