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Số: 162 /HĐPH-PTP
V/v tuyên truyền phổ biến một số quy định của
Luật Nghĩa vụ quân sự; xử phạt vi phạm hành
chính trong việc đăng ký, kiểm tra, khám sức
khỏe, nhập ngũ thực hiện nghĩa vụ quân sự

Kính gửi:

- Trung tâm Văn hóa TT&TT huyện;
- Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn.

Thực hiện Kế hoạch 282/KH-UBND ngày 12/9/2022 của Ủy ban nhân dân
huyện Phong Thổ về Kế hoạch tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và thực hiện
nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân năm 2023.
Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) huyện đề nghị
Trung tâm Văn hóa Thể thao và Truyền thông huyện, Ủy ban nhân dân (UBND)
các xã, thị trấn tăng cường tuyên truyền phổ biến một số quy định của Luật
Nghĩa vụ quân sự; xử phạt vi phạm hành chính trong việc đăng ký, kiểm tra,
khám sức khỏe, nhập ngũ thực hiện nghĩa vụ quân sự. Cụ thể:
1. Các hành vi bị nghiêm cấm quy định trong Luật Nghĩa vụ quân sự
"1. Trốn tránh thực hiện nghĩa vụ quân sự.
2. Chống đối, cản trở việc thực hiện nghĩa vụ quân sự.
3. Gian dối trong khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự.
4. Lợi dụng chức vụ, quyền hạn làm trái quy định về nghĩa vụ quân sự.
5. Sử dụng hạ sĩ quan, binh sĩ trái quy định của pháp luật.
6. Xâm phạm thân thể, sức khỏe; xúc phạm danh dự, nhân phẩm của hạ sĩ
quan, binh sĩ".
Theo Điều 10 Luật Nghĩa vụ quân sự năm 2015.
2. Đối tượng đăng ký nghĩa vụ quân sự
"1. Công dân nam đủ 17 tuổi trở lên.
2. Công dân nữ quy định tại khoản 2 Điều 7 của Luật Nghĩa vụ quân sự đủ 18
tuổi trở lên".
Theo Điều 12 Luật Nghĩa vụ quân sự năm 2015.
3. Đối tượng không được đăng ký nghĩa vụ quân sự
"1. Công dân thuộc một trong các trường hợp sau đây không được đăng ký
nghĩa vụ quân sự:
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a) Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành hình phạt tù, cải
tạo không giam giữ, quản chế hoặc đã chấp hành xong hình phạt tù nhưng chưa
được xóa án tích;
b) Đang bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn (sau đây gọi
chung là cấp xã) hoặc đưa vào trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ
sở cai nghiện bắt buộc;
c) Bị tước quyền phục vụ trong lực lượng vũ trang nhân dân.
2. Khi hết thời hạn áp dụng các biện pháp quy định tại khoản 1 Điều này,
công dân được đăng ký nghĩa vụ quân sự".
Theo Điều 13 Luật Nghĩa vụ quân sự năm 2015.
4. Đối tượng miễn đăng ký nghĩa vụ quân sự
"Người khuyết tật, người mắc bệnh hiểm nghèo, bệnh tâm thần hoặc bệnh
mãn tính theo quy định của pháp luật".
Theo Điều 14 Luật Nghĩa vụ quân sự năm 2015.
5. Độ tuổi gọi nhập ngũ
"Công dân đủ 18 tuổi được gọi nhập ngũ; độ tuổi gọi nhập ngũ từ đủ 18
tuổi đến hết 25 tuổi; công dân được đào tạo trình độ cao đẳng, đại học đã được
tạm hoãn gọi nhập ngũ thì độ tuổi gọi nhập ngũ đến hết 27 tuổi".
Theo Điều 30 Luật Nghĩa vụ quân sự năm 2015.
6. Tiêu chuẩn công dân được gọi nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham
gia Công an nhân dân
"1. Công dân được gọi nhập ngũ khi có đủ các tiêu chuẩn sau đây:
a) Lý lịch rõ ràng;
b) Chấp hành nghiêm đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp
luật của Nhà nước;
c) Đủ sức khoẻ phục vụ tại ngũ theo quy định;
d) Có trình độ văn hóa phù hợp".
2. Tiêu chuẩn công dân được gọi thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an
nhân dân theo quy định tại Điều 7 của Luật Công an nhân".
Theo Điều 31 Luật Nghĩa vụ quân sự năm 2015; Điều 7 Luật Công an nhân
dân năm 2018.
7. Phạt tiền từ 8.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với một trong
các hành vi sau:
”a) Không đăng ký nghĩa vụ quân sự lần đầu, trừ trường hợp quy định tại
khoản 1 Điều này (Khoản 1 Điều 4 Nghị định 120/2013/NĐ-CP ngày
09/10/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực
Quốc phòng, cơ yếu "Phạt cảnh cáo đối với hành vi không đăng ký nghĩa vụ
quân sự lần đầu đối với công dân nam đủ 17 tuổi trong năm thuộc diện phải
đăng ký nghĩa vụ quân sự").
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b) Không thực hiện đăng ký phục vụ trong ngạch dự bị theo quy định;
c) Không đăng ký nghĩa vụ quân sự bổ sung khi có sự thay đổi về chức vụ
công tác, trình độ học vấn, trình độ chuyên môn, tình trạng sức khỏe và thông
tin khác có liên quan đến nghĩa vụ quân sự theo quy định;
d) Không thực hiện đăng ký nghĩa vụ quân sự khi thay đổi nơi cư trú hoặc
nơi làm việc, học tập theo quy định;
đ) Không thực hiện đăng ký nghĩa vụ quân sự tạm vắng theo quy định.
Biện pháp khắc phục hậu quả: Buộc thực hiện thủ tục đăng ký nghĩa vụ
quân sự lần đầu đối với hành vi vi phạm quy định tại điểm a khoản 2 Điều này;
đăng ký nghĩa vụ quân sự trong ngạch dự bị đối với hành vi vi phạm quy định
tại điểm b khoản 2 Điều này; đăng ký nghĩa vụ quân sự bổ sung, đăng ký khi
thay đổi nơi cư trú hoặc nơi làm việc, học tập đối với hành vi vi phạm quy định
tại điểm c, điểm d khoản 2 Điều này; đăng ký tạm vắng đối với hành vi vi phạm
quy định tại điểm đ khoản 2 Điều này".
Theo khoản 2 và khoản 3 Điều 4 Nghị định 120/2013/NĐ-CP ngày
09/10/2013 của Chính phủ được sửa đổi, bổ sung bởi khoản 7 Điều 1 Nghị định
37/2022/NĐ-CP ngày 06/6/2022 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều
của Các Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quốc
phòng, cơ yếu; quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia, trên các vùng biểu, đảo, và
thềm lục địa của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
8. Vi phạm quy định về kiểm tra, khám sức khỏe, thực hiện nghĩa vụ
quân sự. Mức phạt như sau:
"1. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 12.000.000 đồng đối với hành vi
không có mặt đúng thời gian hoặc địa điểm kiểm tra, khám sức khỏe ghi trong
lệnh gọi kiểm tra hoặc khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự của Chỉ huy trưởng Ban
Chỉ huy quân sự cấp huyện theo quy định của Luật Nghĩa vụ quân sự mà không
có lý do chính đáng.
2. Phạt tiền từ 12.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng đối với hành vi cố ý
không nhận lệnh gọi kiểm tra, khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự của Chỉ huy
trưởng Ban Chỉ huy quân sự cấp huyện theo quy định của Luật Nghĩa vụ quân
sự mà không có lý do chính đáng.
3. Phạt tiền từ 15.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với một trong các
hành vi sau:
a) Người được khám sức khỏe có hành vi gian dối làm sai lệch kết quả
phân loại sức khỏe của mình nhằm trốn tránh nghĩa vụ quân sự;
b) Đưa tiền, tài sản, hoặc lợi ích vật chất khác trị giá đến dưới 2.000.000
đồng cho cán bộ, nhân viên y tế hoặc người khác để làm sai lệch kết quả phân
loại sức khỏe của người được kiểm tra hoặc người được khám sức khỏe nghĩa vụ
quân sự nhằm trốn tránh nghĩa vụ quân sự.
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4. Phạt tiền từ 25.000.000 đồng đến 35.000.000 đồng đối với hành vi không
chấp hành lệnh gọi kiểm tra, khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự".
Theo Điều 6 Nghị định 120/2013/NĐ-CP ngày 09/10/2013 của Chính phủ
được sửa đổi, bổ sung bởi khoản 8 Điều 1 Nghị định 37/2022/NĐ-CP ngày
06/6/2022 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Các Nghị định quy
định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quốc phòng, cơ yếu; quản lý,
bảo vệ biên giới quốc gia, trên các vùng biểu, đảo, và thềm lục địa của nước
Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
9. Vi phạm quy định về nhập ngũ. Mức phạt như sau:
"1. Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng đối với hành vi
không có mặt đúng thời gian hoặc địa điểm tập trung ghi trong lệnh gọi nhập
ngũ mà không có lý do chính đáng.
2. Phạt tiền từ 40.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng đối với hành vi gian
dối nhằm trốn tránh thực hiện lệnh gọi nhập ngũ sau khi đã có kết quả khám
tuyển sức khỏe nghĩa vụ quân sự đủ điều kiện nhập ngũ theo quy định.
3. Phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 75.000.000 đồng đối với hành vi không
chấp hành lệnh gọi nhập ngũ, trừ trường hợp quy định tại khoản 1 và khoản 2
Điều này.
4. Biện pháp khắc phục hậu quả: Buộc thực hiện nghĩa vụ quân sự đối với
người có hành vi vi phạm quy định tại khoản 1, khoản 2 và khoản 3 Điều này".
Theo Điều 7 Nghị định 120/2013/NĐ-CP ngày 09/10/2013 của Chính phủ
được sửa đổi, bổ sung bởi khoản 9 Điều 1 Nghị định 37/2022/NĐ-CP ngày
06/6/2022 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Các Nghị định quy
định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quốc phòng, cơ yếu; quản lý,
bảo vệ biên giới quốc gia, trên các vùng biểu, đảo, và thềm lục địa của nước
Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
10. Tội trốn tránh nghĩa vụ quân sự
"1. Người nào không chấp hành đúng quy định của pháp luật về đăng ký
nghĩa vụ quân sự, không chấp hành lệnh gọi nhập ngũ, lệnh gọi tập trung huấn
luyện, đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi này hoặc đã bị kết án về tội
này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm, thì bị phạt cải tạo không giam giữ
đến 02 năm hoặc phạt tù từ 03 tháng đến 02 năm.
2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 01
năm đến 05 năm:
a) Tự gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của mình;
b) Phạm tội trong thời chiến;
c) Lôi kéo người khác phạm tội".
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Theo Điều 332 Bộ Luật Hình sự năm 2015.
11. Thẩm quyền xử phạt của Chủ tịch UBND cấp xã
"a) Phạt cảnh cáo;
b) Phạt tiền đến 5.000.000 đồng;
c) Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính có giá trị không vượt
quá 10.000.000 đồng;
d) Áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại điểm a, điểm b và
điểm c khoản 1 Điều 2b Nghị định này".
Theo khoản 1 Điều 37 Nghị định 120/2013/NĐ-CP ngày 09/10/2013 của
Chính phủ được sửa đổi, bổ sung bởi khoản 31 Điều 1 Nghị định 37/2022/NĐCP ngày 06/6/2022 của Chính phủ
Trên đây Công văn tuyên truyền, phổ biến một số quy định của Luật Nghĩa vụ
quân sự; xử phạt vi phạm hành chính trong việc đăng ký, kiểm tra, khám sức khỏe,
nhập ngũ thực hiện nghĩa vụ quân sự của Hội đồng phối hợp PBGDPL huyện.
Thường trực Hội đồng phối hợp PBGDPL huyện đề nghị:
- Tung tâm Văn hóa Thể thao và Truyền thông huyện: Đăng tải nội dung
công văn lên Trang Thông tin điện tử huyện; thu âm nội dung các quy định nêu
trên phát trên hệ thống loa truyền thanh huyện; sao gửi flie thu âm gửi các xã,
thị trấn để tuyên truyền.
- Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn: Chỉ đạo tăng cường tuyên truyền phổ
biến các quy định nêu trên lồng ghép trong hoạt động tuyên truyền phổ biến,
giáo dục pháp luật tại địa phương bằng hình thức, biện pháp phù hợp./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- U2 (b/c);
- Lưu: PTP.
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