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BÁO CÁO
Kết quả giám sát chuyên đề việc thực hiện các quy định về 

xử lý vi phạm hành chính trong thực hiện luật nghĩa vụ quân sự

Thực hiện Kế hoạch số 07/KH-ĐGS ngày 21/10/2021 của Đoàn giám sát 
Ban pháp chế HĐND huyện về giám sát chuyên đề việc thực hiện các quy định về 
xử lý vi phạm hành chính trong thực hiện luật nghĩa vụ quân sự tại một số địa 
phương trong huyện. Đoàn giám sát của Ban pháp chế HĐND huyện báo cáo kết 
quả giám sát cụ thể như sau:

I. XÂY DỰNG VÀ TRIỂN KHAI KẾ HOẠCH GIÁM SÁT
Thực hiện Nghị quyết số 05/NQ-HĐND ngày 17/7/2020 về chương trình giám 

sát năm 2020 của HĐND huyện tại kỳ họp thứ 11, HĐND huyện khoá XIX. Ngày 
21/10/2021 Ban pháp chế HĐND huyện đã ban hành Quyết định thành lập Đoàn giám 
sát chuyên đề việc chức thực hiện các quy định về xử lý vi phạm hành chính trong 
thực hiện luật Nghĩa vụ quân sự tại một số địa phương trong huyện. Đoàn giám sát 
đã xây dựng, triển khai kế hoạch và tổ chức giám sát tại UBND các xã: Nhật Tân, 
Đức Xương, Yết Kiêu.

Công tác triển khai, tổ chức thực hiện kế hoạch giám sát của Đoàn được các 
cơ quan, đơn vị thực hiện nghiêm túc. Đến ngày 29/10/2021, có 3/3 đơn vị được giám 
sát đã gửi báo cáo về Ban Pháp chế HĐND huyện theo yêu cầu Kế hoạch số 
07/KH-ĐGS.

Về nội dung báo cáo, nhìn chung các đơn vị được giám sát đã căn cứ kế 
hoạch, Đề cương báo cáo của Đoàn để xây dựng, nhưng còn có đơn vị báo cáo 
còn có nội dung phản ánh chung chung, chưa cụ thể. Tại các buổi giám sát, các 
cơ quan, đơn vị được giám sát đã bố trí đầy đủ thành phần có liên quan, giải 
trình các ý kiến thành viên đoàn nêu ra, góp phần giúp buổi giám sát đạt kết 
quả cao. 

II. NỘI DUNG, THỜI ĐIỂM GIÁM SÁT 
Nội dung giám sát tập trung đánh giá việc thực hiện các quy định về xử lý vi 

phạm hành chính trong thực hiện luật nghĩa vụ quân sự tại các đơn vị được giám 
sát. Bên cạnh đó, Đoàn giám sát cũng yêu cầu các cơ quan, đơn vị làm rõ những 
khó khăn, bất cập trong việc thực hiện các quy định tại địa phương; đưa ra những 
đề xuất, kiến nghị sát thực.

Mốc thời gian giám sát: Từ ngày 01/01/2019 đến ngày 31/12/2020.
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III. KẾT QUẢ GIÁM SÁT
1. Công tác quán triệt, tuyên truyền, tham mưu ban hành văn bản chỉ 

đạo và công tác phối hợp thực hiện các quy định
 Xác định vai trò quan trọng của việc triển khai thực hiện luật nghĩa vụ quân 

sự nói chung và việc triển khai thực hiện các quy định về xử lý vi phạm hành chính 
trong lĩnh vực quốc phòng nói riêng, hàng năm các đơn vị được giám sát đã quán 
triệt, triển khai các quy định về xử phạt vi phạm hành chính liên quan đến luật 
nghĩa vụ quân sự nhất là các quy định của các cấp, các ngành liên quan đến công 
tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ thông qua các hội nghị Đảng bộ, hội nghị 
các chi bộ; hội nghị các đoàn thể chính trị ở cơ sở... viết tin, bài, chuyên mục người 
tốt, việc tốt, những tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong thực hiện luật nghĩa vụ 
quân sự. Tập trung tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh của xã, thôn các văn 
bản của các cấp, các ngành, công khai toàn bộ quy trình tuyển chọn và gọi công 
dân nhập ngũ, công khai quy định về hành vi vi phạm hành chính, hình thức xử 
phạt, mức xử phạt, thẩm quyền xử phạt đối với những vi phạm hành chính trong 
lĩnh vực quốc phòng, cơ yếu.

Hàng năm Ban chỉ huy quân sự các xã đã chủ động tham mưu giúp Đảng ủy 
xây dựng và ban hành Nghị quyết chuyên đề lãnh đạo công tác quốc phòng quân 
sự địa phương, tham mưu trong việc xây dựng dự kiến cơ cấu thành phần tham gia 
vào thành viên Hội đồng nghĩa vụ quân sự, triển khai các bước trong quy trình 
tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ, phối kết hợp với MTTQ và các ngành đoàn thể 
từ xã đến thôn trong công tác rà soát nắm nguồn, thuyết phục vận động nam thanh 
niên và gia đình có con em trong độ tuổi hăng hái lên đường bảo vệ tổ quốc, đồng 
thời cũng kịp thời phát hiện chỉ ra các vi phạm trong quá trình thực hiện Luật nghĩa 
vụ quân sự để tham mưu xử lý kịp thời, nâng cao tính giáo dục, giữ vững kỷ cương 
kỷ luật và đảm bảo công bằng xã hội.

Ngoài việc tập trung tuyên truyền về Luật nghĩa vụ quân sự năm 2015; Nghị 
định số 13/2016/NĐ-CP ngày 19/2/2016 của Chính phủ quy định về trình tự, thủ 
tục đăng ký và chế độ chính sách của công dân trong thời gian đăng ký, khám, 
kiểm tra sức khỏe nghĩa vụ quân sự; Nghị định số 120/2013/NĐ-CP ngày 
09/10/2013 của Chỉnh phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực 
quốc phòng, cơ yếu.. các địa phương còn biên soạn các tin bài tuyên truyền về 
truyền thống quê hương đất nước, truyền thống của các Hội, đoàn thể qua đó nêu 
cao ý thức tự giác chấp hành của đoàn viên, hội viên và nhân dân, tự giác đấu tranh 
phê bình ngăn ngừa vi phạm ngay từ trong cộng đồng dân cư và trong các tổ chức 
hội, đoàn thể. 

2. Kết quả việc thực hiện các quy định về xử lý vi phạm hành chính 
trong thực hiện luật Nghĩa vụ quân sự
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Qua giám sát cho thấy trong năm 2019 và năm 2020 các địa phương được 
giám sát đã có nhiều cố gắng trong công tác tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ, 
hàng năm đều hoàn thành chỉ tiêu điều khám cấp huyện và hoàn thành chỉ tiêu giao 
quân theo kế hoạch huyện giao. Trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện đã thể 
hiện rõ được vai trò chỉ đạo điều hành của cấp ủy, chính quyền địa phương, sự 
phối hợp tham gia đồng bộ của cả hệ thống chính trị và ý thức tự giác chấp hành 
của nhân dân. Song bên cạnh đó vẫn phát hiện một số vụ việc vi phạm, theo số liệu 
báo cáo tại 3 địa phương trong 2 năm có 16 vụ việc vi phạm, hành vi vi phạm chủ 
yếu là không có mặt tham gia khám sơ tuyển.

Trong quá trình xử lý vi phạm hành chính các địa phương được giám sát cơ 
bản căn cứ vào các quy định tại Nghị định số 120/2013/NĐ-CP ngày 09/10/2013 
của Chỉnh phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quốc phòng, cơ 
yếu. Những hành vi vi phạm đều được thiết lập biên bản, củng cố hồ sơ vi phạm, 
sau đó ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính và tiến hành công khai các 
quyết định xử phạt; các trường hợp vi phạm cũng đã nghiêm chỉnh chấp hành các 
quyết định xử phạt vi phạm hành chính, không có khiếu nại; nguồn kinh phí thu từ 
xử phạt vi phạm hành chính cơ bản được quản lý và sử dụng đúng quy định.

Cơ bản các vi phạm đều được phát hiện và xem xét xử lý kịp thời, tuy nhiên 
vẫn còn một số trường hợp vi phạm đến thời điểm giám sát chưa được tiến hành xử 
lý dứt điểm (không có hồ sơ), nguyên nhân chính là do đối tượng vi phạm không 
có mặt tại địa phương và do công tác bàn giao hồ sơ tài liệu trong quá trình sáp 
nhập đơn vị hành chính chưa chặt chẽ, khoa học đến nay không lưu trữ được. Việc 
thiết lập ban hành các văn bản trong quá trình xử lý vi phạm cơ bản đảm bảo theo 
yêu cầu, song vẫn còn một số biên bản thiếu thông tin, chưa đầy đủ chữ ký của các 
bên liên quan, cá biệt còn có văn bản viện dẫn điều khoản chưa chính xác, áp dụng 
hình thức xử lý chưa đúng quy định.

IV. ĐÁNH GIÁ CHUNG
1. Ưu điểm
Nhìn chung trong các năm qua cấp ủy, chính quyền và các tổ chức trong hệ 

thống chính trị các địa phương được giám sát đã tập trung thực hiện tốt các biện 
pháp tuyên truyền, giáo dục, thuyết phục các tầng lớp nhân dân trong xã nêu cao 
tính tiền phong gương mẫu tự giác chấp hành các quy định của Luật nghĩa vụ quân 
sự, từ đó hạn chế thấp nhất các vụ việc vi phạm, có vụ việc lúc đầu vi phạm nhưng 
sau đó lại tự giác chấp hành. Điều này cho thấy công tác tuyên truyền vận động 
vẫn được xác định là kinh nghiệm tiên quyết được đặt lên hàng đầu. Bên cạnh đó 
các vụ việc vi phạm cơ bản cũng đã được các xã xem xét xử lý kịp thời, thông qua 
việc xử lý các vi phạm cũng đã góp phần hoàn thành nhiệm vụ công tác tuyển quân 
hàng năm, tạo niềm tin trong nhân dân, tạo thuận lợi cho việc thực hiện nhiệm vụ 
trong những năm tiếp theo. Hàng năm các địa phương đều đã tiến hành tổng kết 
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đánh giá rút kinh nghiệm kết quả công tác trong năm và xây dựng phương hướng 
nhiệm vụ năm sau đảm bảo sát đúng với tinh thần chỉ đạo của cấp trên và tình hình 
thực tiễn của địa phương.

2. Tồn tại hạn chế
- Công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật nói chung, các văn bản 

liên quan đến xử lý vi phạm hành chính trong thực hiện luật NVQS nói riêng còn 
chưa thường xuyên, hiệu quả chưa cao.

- Hồ sơ một số vụ việc xử lý vi phạm chưa đảm bảo theo yêu cầu, số ít 
trường hợp vi phạm chưa được xem xét xử lý dứt điểm.

- Còn có cán bộ chuyên môn có liên quan chưa tích cực nghiên cứu kiến 
thức pháp luật học hỏi kinh nghiệm, chưa làm tốt công tác tham mưu trong xử lý vi 
phạm, công tác phối kết hợp có lúc chưa chặt chẽ.

- Ý thức chấp hành pháp luật của một bộ phận nhân dân chưa cao, lợi dụng 
chế tài xử phạt chưa đủ mạnh để cố tình chốn tránh việc thực hiện nghĩa vụ quân 
sự.

V. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ
1. Đề nghị Chính phủ: 
- Cần có những quy định bảo đảm ưu đãi hơn nữa về chế độ đối với quân 

nhân nhập ngũ, quân nhân xuất ngũ.
- Đề nghị bổ sung hành vi “không chấp hành lệnh khám nghĩa vụ quân sự” 

vào Khoản 1 Điều 332 Bộ luật Hình sự năm 2015 như quy định tại Khoản 8 Điều 3 
Luật Nghĩa vụ quân sự năm 2015 quy định “Trốn tránh thực hiện nghĩa vụ quân 
sự là hành vi không chấp hành lệnh gọi đăng ký nghĩa vụ quân sự; lệnh gọi khám 
sức khoẻ nghĩa vụ quân sự; lệnh gọi nhập ngũ; lệnh gọi tập trung huấn luyện, diễn 
tập…” để thống nhất thực hiện. 

- Đề nghị sớm sửa đổi, bổ sung Nghị định số 120/2013/NĐ-CP ngày 
09/10/2013 của Chính phủ theo hướng nâng mức phạt tiền, tăng khoảng cách giữa 
các mức phạt đối với hành vi không chấp hành lệnh gọi khám sức khoẻ để bảo đảm 
tính răn đe, giáo dục.

2. Đề nghị các cơ quan tỉnh, huyện
- Thường xuyên có kế hoạch tập huấn nghiệp vụ cho cán bộ chuyên môn các 

xã, thị trấn về thực hiện các bước xử lý vi phạm các quy định của luật NVQS.
- Chỉ đạo các cấp, các ngành liên quan phối hợp quản lý chặt chẽ công dân 

trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ sau khi tốt nghiệp các trường cao đẳng, đại học và 
công dân trong độ tuổi khi đi lao động nước ngoài tạo điều kiện cho công tác rà 
soát năm nguồn của các địa phương.
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- Tăng cường phối hợp kiểm tra công tác xử lý vi phạm hành chính tại các 
địa phương nhằm chấn chỉnh những thiếu sót trong quá trình thực hiện.

3. Đề nghị ĐU, UBND, UBMTTQ, các  ngành, đoàn thể các xã, thị trấn
- Tăng cường công tác tuyên truyền Luật NVQS và các quy định về xử lý 

vi phạm hành chính trong thực hiện luật NVQS giáo dục ý thức trách nhiệm 
quyền lợi, nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc để mọi gia đình có công dân chuẩn bị nhập 
ngũ luôn xác định tốt, làm tròn trách nhiệm, nghĩa vụ; yên tâm, phấn khởi, lên 
đường nhập ngũ. Nêu cao vai trò gương mẫu của cán bộ, đảng viên trong việc 
động viên con, em trong gia đình, họ hàng, khu xóm tích cực thực hiện luật 
NVQS nhằm tạo ảnh hưởng tích cực đến toàn thể nhân dân. 

- Kịp thời cập nhật các văn bản pháp luật mới, liên quan đến thẩm quyền, trách 
nhiệm của cơ quan, đơn vị để tuyên truyền, triển khai, thực hiện, tập trung xử lý dứt 
điểm các vi phạm tạo công bằng xã hội.

- Phát huy sức mạnh của hệ thống chính trị trong thực hiện nhiệm vụ quốc 
phòng quân sự địa phương, định kỳ có đánh giá tổng kết, kịp thời biểu dương khen 
thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích, phát huy những kinh nghiệm chỉ ra 
tồn tại hạn chế để tập trung khắc phục.

Trên đây là báo cáo kết quả giám sát việc thực hiện các quy định về xử lý vi 
phạm hành chính trong thực hiện luật Nghĩa vụ quân sự tại một số địa phương trong 
huyện. Đoàn giám sát của Ban pháp chế báo cáo HĐND huyện./.

Nơi nhận:
- Thường trực HU;         (Để báo cáo)
- Thường trực HĐND;
- Lãnh đạo UBND;
- Các đại biểu HĐND huyện;
- Thành viên trong đoàn giám sát;
- Các đơn vị được giám sát;
- Lưu VP.

TM. ĐOÀN GIÁM SÁT
 TRƯỞNG ĐOÀN - TRƯỞNG BAN PHÁP CHẾ

Nguyễn Việt Khoa
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