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TỈNH ỦY BÌNH THUẬN 

* 

Số 02-CT/TU  

 ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
Phan Thiết, ngày 12 tháng 11 năm 2015 

 

CHỈ THỊ 

về việc tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo 

công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2016 

------- 
 

Năm 2015, cấp ủy, chính quyền, các ngành, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 

và các đoàn thể các cấp đã có nhiều nỗ lực lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện tốt “3 

khâu đột phá” trong công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ; hoàn thành 

100% chỉ tiêu giao quân ở cả 3 cấp tỉnh, huyện, xã; cử đảng viên nhập ngũ đạt 

3,21%, vượt 1,21% so với chỉ tiêu đề ra. Tuy nhiên, một số cấp ủy, chính quyền 

địa phương chưa quan tâm đúng mức đến công tác tuyển chọn và gọi công dân 

nhập ngũ; vai trò tham mưu của cơ quan thường trực hội đồng nghĩa vụ quân sự 

các cấp chưa phát huy đúng mức; chưa nắm chắc đối tượng có trình độ học vấn 

từ trung học phổ thông trở lên và cán bộ, công chức, viên chức trong độ tuổi 

nhập ngũ; chất lượng xét duyệt chưa cao; việc sơ tuyển, khám sức khỏe có mặt 

còn hạn chế so với yêu cầu.  

 Để khắc phục những khuyết điểm, hạn chế nêu trên và hoàn thành tốt chỉ 

tiêu giao quân năm 2016; Ban Thường vụ Tỉnh ủy đề nghị Ban Cán sự đảng Ủy 

ban nhân dân tỉnh, các đảng đoàn, lãnh đạo các sở, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc 

Việt Nam, các đoàn thể tỉnh, các huyện, thị, thành ủy và đảng ủy trực thuộc tăng 

cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt các nội dung sau: 

1. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo công tác vận động, giáo dục, tuyên truyền 

sâu kỹ và tổ chức thực hiện tốt Luật Nghĩa vụ Quân sự năm 2015 (có hiệu lực 

thi hành từ ngày 01/01/2016) để nhân dân, nhất là những gia đình có thanh niên 

trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự và các tầng lớp thanh niên thấy rõ vai 

trò, trách nhiệm của mình đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc thông 

qua nhiều nội dung, hình thức phong phú trong suốt quá trình tuyển chọn và gọi 

công dân nhập ngũ; tránh tình trạng chỉ tập trung vào giai đoạn tổ chức giao, 

nhận quân. 

2. Trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện quy trình tuyển quân cần nghiên cứu 

kỹ và nắm chắc những điểm mới của Luật Nghĩa vụ Quân sự năm 2015; chú ý 

kiện toàn tổ chức và xây dựng quy chế hoạt động của hội đồng nghĩa vụ quân sự 

các cấp bảo đảm đúng, đủ thành phần theo quy định. Từng thành viên hội đồng 

nghĩa vụ quân sự các cấp phải nắm chắc Luật Nghĩa vụ Quân sự năm 2015 và 

các văn bản hướng dẫn về công tác tuyển quân để nâng cao trách nhiệm, năng 
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lực của mình trong việc tham mưu cho cấp ủy, ủy ban nhân dân các cấp lãnh 

đạo, chỉ đạo thực hiện đầy đủ quy trình, bảo đảm chất lượng công tác tuyển chọn 

và gọi công dân nhập ngũ; chú ý nắm chắc các đối tượng trong độ tuổi nhập ngũ 

và số đối tượng thuộc diện tạm hoãn, tạm miễn nghĩa vụ quân sự. Toàn tỉnh tổ 

chức giao quân cùng một đợt vào tháng 02/2016.  

3. Xây dựng kế hoạch cụ thể; tổ chức phúc tra, khảo sát, rà soát, nắm chắc 

thực lực thanh niên trong độ tuổi nhập ngũ. Tiến hành đúng, đủ các bước theo quy 

trình tuyển chọn, bảo đảm chính xác, không bỏ sót thực lực, tăng tỷ lệ đăng ký 

trực tiếp. Tổ chức tốt khâu sơ tuyển sức khỏe; thực hiện phương châm “Tuyển 

người nào chắc người đó”; tỷ lệ điều khám dưới 3 công dân chọn 01 chỉ tiêu; gọi 

công dân có trình độ trung cấp, cao đẳng, đại học nhập ngũ đạt từ 15% trở lên; 

chú ý cử cán bộ, công chức, viên chức và con em cán bộ tham gia nhập ngũ. 

4. Thực hiện tốt chủ trương không bù đổi sau khi giao quân. Các địa 

phương phải chịu trách nhiệm về kết quả giao quân; thường xuyên theo dõi và 

chủ động liên hệ với đơn vị nhận quân để kịp thời giải quyết những vấn đề phát 

sinh, không để xảy ra các trường hợp sai sót. Giao quân đủ số lượng và đảm bảo 

chất lượng; cử đảng viên nhập ngũ đã kết nạp Đảng từ 6 tháng đạt 2% trở lên; 

đảm bảo 100% xã, phường, thị trấn trong tỉnh đều có công dân nhập ngũ.  

5. Nâng cao trách nhiệm của hệ thống chính trị, hội đồng nghĩa vụ quân 

sự các cấp và cơ quan thường trực trong thực hiện nhiệm vụ tuyển chọn và gọi 

công dân nhập ngũ. Nắm chắc tư tưởng của nhân dân, định hướng kịp thời dư 

luận xã hội; kịp thời phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn có hiệu quả mọi luận điệu 

tuyên truyền xuyên tạc, chống phá của các thế lực thù địch trong công tác 

tuyển quân.  

6. Kiên quyết chống những biểu hiện giản đơn, thiếu sâu sát, hạ thấp các 

tiêu chí hoặc để xảy ra tiêu cực. Không để những trường hợp không đủ tiêu 

chuẩn, nhất là đối tượng có tiền án, tiền sự, người nghiện ma túy, nhiễm 

HIV/AIDS và người bị bệnh hiểm nghèo tham gia nhập ngũ hoặc lợi dụng tiêu 

chuẩn về sức khỏe để trốn thi hành nghĩa vụ quân sự. 

7. Tổ chức Hội trại tòng quân đúng hướng dẫn của Cục Chính trị Quân 

khu 7 với nội dung, hình thức phong phú, an toàn, tiết kiệm, mang ý nghĩa giáo 

dục sâu sắc. Lễ giao nhận quân phải được thực hiện theo đúng Quyết định số 

2185/QĐ-BTTM, ngày 21/11/2012 của Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân 

dân Việt Nam về việc quy định tổ chức các nghi lễ trong Quân đội nhân dân 

Việt Nam. 

8. Sau giao quân, cấp ủy, chính quyền các địa phương cần chủ động tổ 

chức đoàn công tác đến thăm, tặng quà, động viên thanh niên nhập ngũ yên tâm 

học tập, rèn luyện tại các đơn vị nhận quân. Đồng thời, quan tâm chăm lo về chế 
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độ, chính sách; chủ động xã hội hóa trong việc động viên về vật chất cho thanh 

niên nhập ngũ và gia đình có con, em nhập ngũ. Thực hiện tốt chính sách hậu 

phương quân đội; kịp thời thăm, giúp đỡ những gia đình thanh niên nhập ngũ có 

hoàn cảnh khó khăn để ổn định cuộc sống. Tổ chức tổng kết, lựa chọn những tập 

thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tuyển quân và gia đình tiêu 

biểu trong thực hiện Luật Nghĩa vụ Quân sự để biểu dương, khen thưởng. 

Cương quyết xử lý nghiêm những cá nhân, tổ chức gây khó khăn trong quá trình 

tuyển quân.  

9. Tổ chức chu đáo lễ đón quân nhân hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về 

địa phương. Phân công, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị chức năng tổ chức tiếp nhận 

thanh niên đã hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về địa phương, nhất là các đồng 

chí đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức; giới thiệu để các đảng viên, đoàn 

viên tham gia sinh hoạt Đảng, sinh hoạt Đoàn theo đúng quy định; đặc biệt, làm 

tốt công tác tư vấn, hỗ trợ bộ đội xuất ngũ tham gia học nghề, tìm kiếm việc làm 

để ổn định cuộc sống. 

10. Giao Đảng ủy Quân sự tỉnh chủ trì, phối hợp với Văn phòng Tỉnh ủy 

theo dõi, kiểm tra việc triển khai thực hiện Chỉ thị này, báo cáo kết quả cho Ban 

Thường vụ Tỉnh ủy. 

 11. Ban Cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh, các đảng đoàn, các sở, ban, 

ngành, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể tỉnh và các đảng ủy trực thuộc 

có trách nhiệm quán triệt và thực hiện Chỉ thị này.  

12. Ban thường vụ các huyện, thị, thành ủy tổ chức quán triệt Chỉ thị này; 

đồng thời, ban hành chỉ thị của cấp mình để lãnh đạo công tác tuyển quân năm 

2016 và tổ chức thực hiện đạt hiệu quả. 

Chỉ thị này được phổ biến đến chi bộ./.  
            

Nơi nhận: 

- Ban Nội chính Trung ương;       

- Đảng ủy Quân khu 7;                       

- Các đảng đoàn; Ban Cán sự đảng UBND tỉnh; 

- Các sở, ban ngành, Mặt trận, đoàn thể tỉnh; 

- Các huyện, thị, thành ủy, đảng ủy trực thuộc; 

- Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; 

- Lưu Văn phòng Tỉnh ủy.  

T/M BAN THƯỜNG VỤ 

PHÓ BÍ THƯ 

 

  

(đã ký, đóng dấu) 

 

 

 

Nguyễn Ngọc Hai 
 

(để báo cáo) 
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