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CÙNG TÌM HIỂU PHÁP LUẬT 

 

 
LUẬT NGHĨA VỤ QUÂN SỰ 

NĂM 2015 

Nghĩa vụ quân sự là một trong những vấn 

đề quan tâm hàng đầu của các bạn trẻ hiện 

nay. Luật nghĩa vụ quân sự 2015 có hiệu lực từ 

ngày 01/01/2016. 

Dưới đây là 09 điều cần biết về nghĩa vụ 

quân sự mà bạn nên quan tâm: 

1. Sinh viên Đại học được kéo dài tuổi 

NVQS đến hết 27 tuổi 

Cụ thể, sinh viên đã được tạm hoãn NVQS 

vì lý do đang học Đại học, Cao đẳng thì độ tuổi 

tham gia NVQS từ đủ 18 tuổi đến hết 27 tuổi. 

2. Tham gia nghĩa vụ công an được xem 

là tham gia NVQS 

Công dân được công nhận hoàn thành 

NVQS tại ngũ trong thời bình khi thuộc một trong 

các trường hợp: 

 - Dân quân tự vệ (DQTV) nòng cốt đã hoàn 

thành nghĩa vụ tham gia DQTV, trong đó có ít 

nhất 12 tháng làm nhiệm vụ DQTV thường trực. 

- Hoàn thành nhiệm vụ tham gia Công an xã 

liên tục từ đủ 36 tháng trở lên. 

- Cán bộ, công chức, viên chức, sinh viên 

tốt nghiệp Đại học trở lên, đã được đào tạo và 

phong quân hàm sĩ quan dự bị. 

- Thanh niên đã tốt nghiệp đại học, cao 

đẳng, trung cấp tình nguyện phục vụ tại đoàn kinh 

tế - quốc phòng từ đủ 24 tháng trở lên theo Đề án 

do Thủ tướng Chính phủ quyết định. 

- Công dân phục vụ trên tàu kiểm ngư từ đủ 

24 tháng trở lên. 

3. Mắc bệnh hiểm nghèo được miễn đăng 

ký NVQS 

Ngoài người khuyết tật, người mắc bệnh 

tâm thần, người mắc bệnh mãn tính khác theo quy 

định hiện hành thì người mắc bệnh hiểm nghèo 

cũng được miễn đăng ký NVQS. 

4. Hàng năm, chỉ gọi nhập ngũ 01 lần vào 

tháng 02 hoặc tháng 03 

Hiện nay, một năm có 2 đợt gọi nhập ngũ là 

tháng 02, 03 hoặc tháng 08, 09, từ năm 2016 trở 

đi, chỉ có 1 đợt gọi nhập ngũ là tháng 02 hoặc 

tháng 03. 

Trường hợp cần thiết vì lý do quốc phòng, 

an ninh thì được gọi nhập ngũ lần thứ 2. Đối với 

địa phương có thảm họa hoặc dịch bệnh nguy 

hiểm thì được điều chỉnh thời gian gọi nhập ngũ. 

Quy định thời gian này cũng áp dụng cho 

việc gọi tham gia nghĩa vụ công an nhân dân. 

5. Thời gian khám sức khỏe NVQS từ 

01/11 đến hết 31/12 hàng năm 

Tương ứng với 1 đợt gọi NVQS vào tháng 

02 hoặc tháng 03, thời gian khám sức khỏe 

NVQS sẽ bắt đầu từ 01/11 đến hết 31/12 hàng 

năm. 

Lệnh gọi khám sức khỏe NVQS sẽ được gửi 

đến công dân trước 15 ngày. 

6. Được trả lương cho ngày nghỉ để khám 

sức khỏe NVQS 

Cụ thể, công dân đang làm việc tại cơ quan, 

tổ chức trong thời gian đăng ký NVQS, khám, 

kiểm tra sức khỏe NVQS thì được trả nguyên 

lương, tiền tàu xe và các khoản phụ cấp hiện 

hưởng. 

ỦY BAN NHÂN DÂN 
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Công dân đến đăng ký NVQS, khám, kiểm 

tra sức khỏe được bảo đảm chế độ ăn, ở trong thời 

gian thực hiện đăng ký, khám, kiểm tra sức khỏe, 

tiền tàu xe đi, về. 

7. Thời gian tham gia NVQS là 24 tháng 

Thời gian tham gia NVQS là 24 tháng. 

Ngoài ra, thời gian này có thể kéo dài thêm nhưng 

không quá 6 tháng theo quyết định của Bộ trưởng 

Bộ Quốc phòng trong trường hợp khẩn cấp. 

8. Nữ đủ 18 tuổi được đi bộ đội 

Cụ thể, theo khoản 2 Điều 6 Luật nghĩa 

vụ quân sự, công dân nữ trong độ tuổi thực hiện 

nghĩa vụ quân sự trong thời bình nếu tự nguyện 

và quân đội có nhu cầu thì được phục vụ tại ngũ. 

Còn tại Điều 7 của luật này quy định về 

nghĩa vụ trong ngạch dự bị cũng đã bổ sung, công 

dân nữ trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự, 

có ngành, nghề chuyên môn phù hợp yêu cầu của 

Quân đội nhân dân. Về độ tuổi, công dân nữ phải 

đủ 18 tuổi trở lên mới có thể thực hiện nghĩa vụ 

quân sự (trong khi quy định với nam là 17 tuổi). 

9. Đã phạt tiền về việc trốn tránh NVQS 

mà còn tái phạm: sẽ xử lý hình sự! 

- Phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.000.000 

đồng đối với hành vi không có mặt đúng thời gian 

hoặc địa điểm tập trung sơ tuyển ghi trong giấy 

gọi sơ tuyển thực hiện nghĩa vụ quân sự mà 

không có lý do chính đáng. 

- Phạt tiền từ 800.000 đồng đến 1.200.000 

đồng đối với hành vi không có mặt đúng thời gian 

hoặc địa điểm kiểm tra, khám sức khỏe ghi trong 

giấy gọi kiểm tra, khám sức khỏe thực hiện nghĩa 

vụ quân sự mà không có lý do chính đáng. 

- Phạt tiền từ 1.500.000 đồng đến 2.500.000 

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. 

Ngoài ra, người vi phạm còn bị áp dụng 

biện pháp khắc phục hậu quả là buộc thực hiện 

nghĩa vụ quân sự theo quy định. 

(Điều 5, 6, 7 Nghị định số 120/2013/NĐ-CP 

của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính 

trong lĩnh vực quốc phòng, cơ yếu) 

Đã bị phạt tiền mà còn tái phạm, thì bị 

phạt cảnh cáo, phạt cải tạo không giam giữ đến 

02 năm hoặc phạt tù từ 03 tháng đến 02 năm; 

trong thời chiến, thì bị phạt tù từ 02 năm đến 05 

năm. 

( i u        lu t hình sự 2015) 

TIN TỨC PHÁP LUẬT 

 

Hai thanh niên bị xử phạt hành chính khi 

không tham gia nghĩa vụ quân sự lần đầu 

nhưng tiếp tục không chấp hành lệnh gọi nhập 

ngũ lần 2 nên bị khởi tố. 

Ngày 14/2/2017, Công an TP Tây Ninh 

(Tây Ninh) đã ra quyết định khởi tố vụ án hình 

sự, khởi tố bị can đối với Đinh Thanh Đình (23 

tuổi) và Nguyễn Minh Cường (20 tuổi) về hành vi 

Trốn tránh nghĩa vụ quân sự, theo khoản 1, Điều 

10 Luật nghĩa vụ quân sự. 

Theo đó, vào năm 2016, Đình và Cường có 

lệnh gọi công dân nhập ngũ lần đầu nhưng không 

chấp hành. Sau đó chính quyền địa phương nơi 

hai thanh niên này cư trú đã ra quyết định xử phạt 

hành chính trong lĩnh vực quốc phòng, cơ yếu. 

Trong đợt kêu gọi nhập ngũ đầu năm 2017, 

Ban chỉ huy quân sự thành phố Tây Ninh tiếp tục 

gọi Đình và Cường khám sức khỏe nhưng cả hai 

không chấp hành. 

Hành vi của Đình và Cường đã vi phạm 

khoản 1, Điều 10 Luật nghĩa vụ quân sự nên bị 

khởi tố. 

 

Qua tài liệu này Ủy ban nhân dân 

phương 6 hy vọng rằng đã phần nào cung 

cấp một số kiến thức cơ bản v  thi hành 

Nghĩa vụ quân sự.  

Rất mong thanh niên phường 6 cùng 

hăng hái thi đua đăng ký và thực hiện nghĩa 

vụ quân sự. 

  (tháng 5 năm 2018)Hỏi: Như 

thế nào là mua bán phụ nữ, mua bán trẻ e 
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