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KẾ HOẠCH 

Công tác Tuyển sinh quân sự năm 2020 

 

Căn cứ Thông tư số 22/2019/TT-BQP ngày 08/3/2019 của Bộ trưởng Bộ Quốc 

phòng Quy định và hướng dẫn thực hiện công tác tuyển sinh vào các trường trong 

Quân đội;  

Công văn số 04/TSQS-NT ngày 06/02/2020 của Ban Tuyển sinh quân sự Bộ 

Quốc phòng về việc Hướng dẫn đăng ký sơ tuyển vào đại học, cao đẳng, trung cấp 

quân sự và đăng ký dự kỳ thi Trung học phổ thông (THPT) quốc gia năm 2020; 

    Thực hiện Kế hoạch số 298/KH-TSQS ngày 21/02/2020 của Ban Tuyển sinh 

quân sự tỉnh về công tác Tuyển sinh quân sự năm 2020, 

Ban Tuyển sinh quân sự (TSQS) huyện Bắc Sơn xây dựng kế hoạch công tác 

TSQS năm 2020 như sau, 

I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU 

1. Mục đích 

Nhằm nâng cao công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Ban TSQS huyện trong triển khai, 

tổ chức thực hiện công tác TSQS năm 2020; công tác phối hợp tuyên truyền, hướng 

nghiệp cho thí sinh có nguyện vọng tham gia dự tuyển vào các Học viện, nhà trường 

trong Quân đội. 

2. Yêu cầu 

Phát huy vai trò trách nhiệm của các thành viên Ban TSQS huyện, chủ động, 

phối hợp, tham mưu, đề xuất những nội dung biện pháp trong triển khai, tổ chức thực 

hiện công tác TSQS năm 2020 đạt chất lượng, hiệu quả, góp phần tạo nguồn cán bộ 

chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu xây dựng Quân đội trong tình hình mới; 

- Tuyển chọn được những công dân có đủ các tiêu chuẩn về chính trị, phẩm chất 

đạo đức, sức khỏe, văn hóa vào đào tạo tại các Học viện, nhà trường trong Quân đội. 

- Chấp hành nghiêm quy chế Tuyển sinh Quân sự, thực hiện công khai, công 

bằng, dân chủ đúng quy trình tuyển sinh. 

II. NỘI DUNG 

- Xây dựng các văn bản, hướng dẫn, triển khai, tổ chức thực hiện công tác TSQS 

năm 2020; 

- Phối hợp với các cơ quan liên quan, các tổ chức chính trị - xã hội tuyên truyền, 

hướng nghiệp trên các phương tiện thông tin đại chúng của huyện và cử cán bộ 

xuống trực tiếp tuyên truyền tại các trường THPT; Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp 

- Giáo dục thường xuyên;  
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- Tổ chức sơ tuyển, khám sức khỏe, thẩm tra xác minh chính trị, hoàn thiện hồ sơ sơ 

tuyển cho thí sinh tham gia dự tuyển đảm bảo chặt chẽ, đúng thời gian quy định. 

III. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM 

1. Thời gian 

a) Thời gian tuyên truyền hướng nghiệp 

- Từ ngày 09/03/2020 đến ngày 10/4/2020: Tổ chức tuyên truyền hướng nghiệp 

trên các phương tiện thông tin đại chúng của huyện; 

- Từ ngày 09/03/2020 đến ngày 20/3/2020: Cử cán bộ trực tiếp xuống tuyên 

truyền tại các trường THPT, Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường 

xuyên.  

b) Thời gian đăng ký sơ tuyển:  

- Từ ngày 09/03/2020 đến ngày 10/4/2020.  

c) Thời gian khám sức khỏe 

- Đợt 1: Chủ nhật, ngày 29/3/2020 (Từ 07 giờ 30 phút đến 11 giờ 30 phút). 

- Đợt 2: Thứ sáu, ngày 10/4/2020 (Từ 14 giờ 00 phút đến 16 giờ 30 phút). 

d) Thời gian tổ chức thẩm tra xác minh lý lịch, hoàn thiện và bàn giao hồ sơ:  

- Từ ngày 13/4/2020 đến ngày 23/4/2020. 

2. Địa điểm 

- Tổ chức tuyên truyền hướng nghiệp trên các phương tiện thông tin đại chúng tại 

Trung tâm văn hóa, Thể thao và Truyền thông; 

- Cử cán bộ trực tiếp xuống tuyên truyền tại các trường THPT Bắc Sơn, THPT 

Vũ Lễ, Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên; 

- Tổ chức đăng ký, sơ tuyển tại Ban Chỉ huy quân sự huyện Bắc Sơn; 

- Tổ chức khám sức khỏe tại Trung tâm Y tế huyện Bắc Sơn;  

- Tổ chức thẩm tra, xác minh lý lịch tại cấp Ủy, chính quyền địa phương nơi thí 

sinh đăng ký hộ khẩu thường trú. 

- Bàn giao hồ sơ sơ tuyển tại Ban TSQS tỉnh Lạng Sơn. 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Ban tuyển sinh quân sự huyện 

Tham mưu giúp Huyện ủy, Ủy ban nhân dân huyện lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức 

thực hiện công tác TSQS trên địa bàn huyện đúng chủ trương, đường lối, chính sách 

của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nhiệm vụ quân sự, quốc phòng của huyện và 

hướng dẫn của Ban TSQS cấp trên. 

2. Các Thành viên Ban TSQS huyện  

a) Ban CHQS huyện (Cơ quan thường trực của Ban TSQS huyện) 

- Tham mưu cho Ban TSQS huyện xây dựng và ban hành Thông báo tuyển sinh 

quân sự năm 2020; 
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- Xây dựng kế hoạch hiệp đồng với các trường THPT, Trung tâm Giáo dục nghề 

nghiệp - Giáo dục thường xuyên trên địa bàn huyện tổ chức tuyên truyền hướng nghiệp 

đúng thời gian quy định; 

- Tổ chức tư vấn, hướng dẫn và đăng ký sơ tuyển cho các thí sinh; 

- Cử cán bộ trực tiếp xuống cơ sở để thẩm tra xác minh lý lịch của các thí sinh 

đăng ký dự thi; 

- Gửi công văn và danh sách trích ngang thí sinh đăng ký TSQS năm 2020 về 

Công an huyện đề nghị cơ quan chuyên môn thẩm định về chính trị, đạo đức;  

- Hoàn thiện thủ tục hồ sơ của thí sinh đăng ký TSQS theo đúng quy trình và nộp 

về Ban TSQS tỉnh đúng thời gian quy định; 

- Tổng hợp và báo cáo cấp trên kết quả TSQS năm 2020 của huyện Bắc Sơn 

đúng quy định; 

b) Trung tâm Y tế huyện  

Thành lập Hội đồng khám sức khỏe TSQS, phối hợp với Ban Chỉ huy quân sự 

huyện tổ chức khám sức khỏe cho các thí sinh đăng ký dự thi vào các Học viện, nhà 

trường quân đội. 

c) Các trường THPT Bắc Sơn; THPT Vũ Lễ; Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - 

Giáo dục thường xuyên huyện Bắc Sơn  

Phối hợp với Ban Chỉ huy quân sự huyện về công tác tuyên truyền, hướng nghiệp cho 

học sinh về các nhà trường trong quân đội và công tác TSQS, hướng dẫn cho học sinh đăng 

ký dự thi vào các Học viện, nhà trường trong quân đội. 

d) Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông 

Tuyên truyền, hướng nghiệp cho thanh niên về các nhà trường quân đội và công 

tác tuyển sinh quân sự năm 2020 trên các phương tiện thông tin đại chúng của huyện,  

e) Huyện đoàn 

Phối hợp với các trường THPT, Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường 

xuyên trên địa bàn chỉ đạo đoàn trường, các cơ sở đoàn trực thuộc, tổ chức tuyên truyền 

hướng nghiệp cho thanh niên về các nhà trường quân đội và công tác TSQS năm 2020. 

Trên đây là Kế hoạch công tác Tuyển sinh quân sự năm 2020 của Ban TSQS 

huyện Bắc Sơn. Đề nghị các Thành viên Ban TSQS huyện triển khai và thực hiện 

nghiêm túc Kế hoạch này./. 
 

 

Nơi nhận: 
- TT. Ban TSQS tỉnh; 

- TT Huyện ủy; 

- TT HĐND huyện; 

- CT, PCT UBND huyện; 

- Trưởng Ban, Phó trưởng Ban TSQS huyện; 

- Các thành viên Ban TSQS huyện; 

- Văn phòng HĐND và UBND huyện; 

- Các cơ quan, đơn vị có liên quan; 

- Lưu: VT, Ban CHQS huyện (T30). 

 

 

 

 

 

 
 

 

TM. BAN TUYỂN SINH QUÂN SỰ 

TRƯỞNG BAN 

 

 

 

 

 
PHÓ CHỦ TỊCH UBND HUYỆN 

Hoàng Quốc Tuấn 
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