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THÔNG TƯ LIÊN TỊCH 

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư liên tịch số 175/2011/TTLT-

BQP-BGDĐT ngày 13 tháng 9 năm 2011 của Bộ Quốc phòng và Bộ Giáo 

dục và Đào tạo hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 

38/2007/NĐ-CP ngày 15 tháng 3 năm 2007 của Chính phủ về việc 

 tạm hoãn gọi nhập ngũ và miễn gọi nhập ngũ thời bình đối với 

 công dân nam trong độ tuổi gọi nhập ngũ 

 

Căn cứ Luật Nghĩa vụ quân sự năm 1981; Luật Sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Luật Nghĩa vụ quân sự năm 1990; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều 

của Luật Nghĩa vụ quân sự năm 1994; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Luật Nghĩa vụ quân sự năm 2005; 

Căn cứ Nghị định số 38/2007/NĐ-CP ngày 15 tháng 3 năm 2007 của 

Chính phủ về việc tạm hoãn gọi nhập ngũ và miễn gọi nhập ngũ thời bình đối 

với công dân nam trong độ tuổi gọi nhập ngũ; 

Căn cứ Nghị định số 104/2008/NĐ-CP ngày 16 tháng 9 năm 2008 của 

Chính phủ Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ 

Quốc phòng; 

Căn cứ Nghị định số 32/2008/NĐ-CP ngày 19 tháng 3 năm 2008 của 

Chính phủ Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ 

Giáo dục và Đào tạo; 

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành 

Thông tư liên tịch sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư liên tịch số 

175/2011/TTLT-BQP-BGDĐT ngày 13 tháng 9 năm 2011 của Bộ Quốc phòng 

và Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 

38/2007/NĐ-CP ngày 15 tháng 3 năm 2007 của Chính phủ về việc tạm hoãn gọi 

nhập ngũ và miễn gọi nhập ngũ thời bình đối với công dân nam trong độ tuổi gọi 

nhập ngũ (sau đây viết tắt là Thông tư số 175/2011/TTLT-BQP-BGDĐT). 

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư liên tịch số 

175/2011/TTLT-BQP-BGDĐT 

1. Bổ sung Điểm đ vào Khoản 1 Điều 2 như sau: 

“đ) Công dân đang học tập tại các trường quy định tại Điểm a, Điểm b, 

Điểm c, Điểm d Khoản 1 Điều này được tính từ ngày công dân đã làm xong thủ 

tục nhập học và đang học tập tại trường. Trường hợp công dân nhận được Lệnh 

gọi nhập ngũ và Giấy báo nhập học vào các trường trong cùng một thời điểm thì 



phải chấp hành Lệnh gọi nhập ngũ và không thuộc đối tượng được xét tạm hoãn 

gọi nhập ngũ”. 

2. Điểm a Khoản 3 Điều 2 được sửa đổi, bổ sung như sau: 

“a) Theo học các loại hình đào tạo khác ngoài quy định tại Khoản 1 Điều 

này;” 

3. Bổ sung Điểm e vào Khoản 3 Điều 2 như sau: 

“e) Đang theo học khóa đào tạo tập trung đầu tiên nhưng bỏ học để chuyển 

sang học khóa đào tạo của trường khác”. 

4. Điểm e Khoản 1 Điều 3 được sửa đổi, bổ sung như sau: 

“e) Tiếp nhận vào học đối với các công dân đã hoàn thành nghĩa vụ quân 

sự tại ngũ có Giấy báo nhập học trước hoặc sau thời điểm nhập ngũ theo quy 

định tại Khoản 4 Điều 56 Luật Nghĩa vụ quân sự”. 

5. Khoản 6 Điều 3 được sửa đổi, bổ sung như sau: 

“6. Trách nhiệm của công dân: 

a) Công dân đến trường làm thủ tục nhập học phải mang theo Giấy chứng 

nhận đăng ký nghĩa vụ quân sự do Ban chỉ huy quân sự cấp huyện cấp, Giấy xác 

nhận đăng ký vắng mặt do Ban chỉ huy quân sự cấp xã nơi cư trú cấp; 

b) Công dân đã nhập ngũ vào Quân đội, nếu có Giấy báo nhập học vào các 

trường đào tạo trình độ đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp, cao đẳng 

nghề, trung cấp nghề trước hoặc sau thời điểm nhập ngũ thì báo cáo đơn vị quản 

lý biết để thông báo cho nhà trường (nơi phát hành Giấy báo nhập học) bảo lưu 

kết quả trúng tuyển của thí sinh đến khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự tại ngũ 

theo quy định tại Khoản 4 Điều 56 Luật Nghĩa vụ quân sự”. 

Điều 2. Điều khoản thi hành 

1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 07 tháng 3 năm 2013. 

2. Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các cấp; giám đốc các đại học vùng, đại học 

quốc gia, học viện, hiệu trưởng các trường, viện trưởng viện nghiên cứu, chỉ huy 

các cơ quan, đơn vị chịu trách nhiệm thực hiện Thông tư này./. 
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