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 1. Chỉ tiêu và địa bàn tuyển chọn:  

 Công an tỉnh dự kiến phân bổ chỉ tiêu tuyển quân năm 2022 như sau: 

TT Địa bàn  
Chỉ tiêu 

giao 
Ghi chú 

1 Phan Thiết 34 

Ngoài chỉ tiêu chính thức, mỗi địa 

phương phải tổ chức tuyển chọn 2 

chỉ tiêu dự phòng, riêng huyện Phú 

Quý tuyển 1 chỉ tiêu dự phòng. 

2 La Gi 30 

3 Tuy Phong 34 

4 Bắc Bình 34 

5 Hàm Thuận Bắc 35 

6 Hàm Thuận Nam 32 

7 Hàm Tân 30 

8 Đức Linh 35 

9 Tánh Linh 34 

10 Phú Quý 7 

Tổng cộng 305 

2. Đối tượng, tiêu chuẩn, thời gian phục vụ và hồ sơ tuyển chọn: 

 2.1. Đối tượng: Công dân nam, nữ trong độ tuổi gọi nhập ngũ đã đăng ký 

nghĩa vụ quân sự theo quy định của Luật Nghĩa vụ quân sự, có hộ khẩu thường 

trú tại tỉnh Bình Thuận.  

2.2. Tiêu chuẩn tuyển chọn 

 - Về độ tuổi: từ đủ 18 đến hết 25 tuổi (tính đến ngày có lệnh gọi nhập 

ngũ); công dân được đào tạo trình độ cao đẳng, đại học đã được tạm hoãn gọi 

nhập ngũ theo quy định của Luật Nghĩa vụ quân sự thì tuyển chọn đến hết 27 

tuổi. Riêng tuyển cho K02: công dân từ đủ 18 đến hết 22 tuổi, những địa phương 

khó khăn về nguồn tuyển, không có khả năng đảm bảo đủ chỉ tiêu thì có thể 

tuyển chọn đến hết 25 tuổi. 

 - Về chính trị: bản thân, cha, mẹ đẻ, người nuôi dưỡng bản thân từ nhỏ, 

cha, mẹ đẻ vợ hoặc chồng; vợ hoặc chồng; anh, chị, em ruột của bản thân đảm 

bảo tiêu chuẩn chính trị theo quy định tại Điều 5 Thông tư số 44/2018/TT-BCA 

ngày 26/12/2018 của Bộ Công an quy định tiêu chuẩn về chính trị của cán bộ, 

chiến sĩ CAND và các văn bản hướng dẫn thực hiện của Cục Tổ chức cán bộ.  

 - Về sức khỏe: thực hiện theo quy định tại Thông tư số 45/2019/TT-BCA 

ngày 02/10/2019 của Bộ Công an quy định về tiêu chuẩn sức khỏe và khám sức 

khỏe tuyển chọn công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia CAND (Thông tư 45). 

 - Về trình độ học vấn: tốt nghiệp Trung học phổ thông. Các xã thuộc 

vùng miền núi, hải đảo, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng có điều kiện kinh 

tế - xã hội đặc biệt khó khăn theo quy định của pháp luật thì được tuyển công 

dân tốt nghiệp Trung học cơ sở. 
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 2.3. Thời gian phục vụ: 24 tháng kể từ ngày giao, nhận quân.  

2.4. Hồ sơ tuyển chọn 

 - Giấy chứng nhận đăng ký NVQS (do BCH quân sự các huyện, thị xã, 

thành phố cấp). 

- Tờ khai đăng ký thực hiện nghĩa vụ tham gia CAND theo mẫu của Bộ 

Công an có xác nhận của UBND cấp xã nơi cư trú hoặc của cơ quan, tổ chức nơi 

người đó đang công tác, học tập. 

 - Thẩm tra lý lịch theo mẫu và các tài liệu thẩm tra, xác minh kèm theo. 

 - Bản sao giấy khai sinh và các văn bằng, chứng chỉ về trình độ học vấn. 

- Giấy chứng nhận đoàn viên, đảng viên (nếu có). 

 - Giấy khám sức khoẻ do Hội đồng khám sức khoẻ NVQS các huyện, thị 

xã, thành phố kết luận. 

 - Lệnh gọi nhập ngũ. 

 2.5. Chế độ chính sách: Thực hiện theo quy định tại Chương III Thông 

tư số 94 của Bộ Công an. 
 


