
UBND TỈNH KHÁNH HÒA  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
   

Số:            /STTTT-TTBCXB  Khánh Hòa, ngày 20 tháng 9 năm 2022 
   

V/v tuyên truyền công tác tuyển chọn,  

gọi công dân nhập ngũ năm 2023 

  

 

 

    

Kính gửi:  

- Phòng Văn hóa và Thông tin các huyện, thị xã, thành phố;  

- Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao các huyện, thị xã, 

thành phố. 

 

 

         

 Thực hiện Kế hoạch số 6633/KH-HĐNVQS ngày 19/7/2022 của Hội 

đồng nghĩa vụ quân sự tỉnh (NVQS) về tổ chức thực hiện công tác tuyển chọn, 

gọi công dân nhập ngũ năm 2023, Sở Thông tin và Truyền thông hướng dẫn 

công tác tuyên truyền như sau: 

 1. Nội dung tuyên truyền 

 - Tăng cường tuyên truyền, phổ biến nội dung Luật NVQS năm 2015; 

Nghị định số 13/2016/NĐ-CP ngày 19/02/2016 của 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 khỏe NVQS; Thông tư số 148/2018/TT-BQP ngày 

04/10/2018 của Bộ Quốc phòng quy định tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ. 

Xem nội dung chi tiết các văn bản tại địa chỉ: 

 https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Linh-vuc-khac/Luat-nghia-vu-quan-

su-2015-282383.aspx; 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-dinh-13-

2016-ND-CP-dang-ky-che-do-cong-dan-kham-kiem-tra-suc-khoe-nghia-vu-

quan-su-292021.aspx; 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Thong-tu-148-

2018-TT-BQP-quy-dinh-tuyen-chon-va-goi-cong-dan-nhap-ngu-396402.aspx. 

- Tuyên truyền giáo dục, nâng cao ý thức cách mạng, niềm tự hào dân tộc, 

truyền thống cách mạng, quê hương anh hùng cho thanh niên trong độ tuổi thực 

hiện NVQS. 

- Tuyên truyền vận động cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên, công 

đoàn, gia đình có con em trong diện sẵn sàng nhập ngũ chấp hành nghiêm Luật 

NVQS và tự giác lên đường thực hiện NVQS, làm tròn trách nhiệm của người 

công dân.  
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- Thông tin về kế hoạch, thời gian, địa điểm, quy trình công tác tuyển 

chọn, gọi công dân nhập ngũ trên địa bàn tỉnh; những tập thể, cá nhân có thành 

tích tiêu biểu trong công tác tuyển quân.  

- Tiếp tục tuyên truyền các nội dung theo hướng dẫn của Sở Thông tin và 

Truyền thông tại Công văn số 1893/STTTT-TTBCXB ngày 12/7/2022 về việc 

tuyên truyền công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2023. 

- Đưa tin, bài phản ánh công tác triển khai và kết quả thực hiện tuyển 

chọn, gọi công dân nhập ngũ; công tác theo dõi, kiểm tra, đôn đốc, đăng ký 

NVQS và quản lý công dân trong độ tuổi thực hiện NVQS tại địa phương và 

trên địa bàn tỉnh. 

2. Tổ chức thực hiện 

- Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao các huyện, thị xã, thành phố 

tổ chức tuyên truyền có hiệu quả các nội dung trên. 

- Phòng Văn hóa và Thông tin các huyện, thị xã, thành phố hướng dẫn Đài 

Truyền thanh các xã, phường, thị trấn tuyên truyền theo nội dung trên.  

Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị Phòng Văn hóa và Thông tin, 

Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao các huyện, thị xã, thành phố quan 

tâm thực hiện./. 

 

Nơi nhận: GIÁM ĐỐC 
- Như trên (VBĐT); 

- UBND tỉnh (VBĐT để b/c); 

- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy (b/c); 

- Bộ CH QS tỉnh; 

- Cổng TTĐT tỉnh (VBĐT); 

- Lưu: VT, TTBCXB (H, 02). 

 

 

 

 

 

 

   Phạm Duy Lộc 
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