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CHỈ THỊ
về việc lãnh đạo công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ
năm 2021
----Năm 2020, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo hoàn
thành tốt công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ vào Quân đội nhân dân và
Công an nhân dân (sau đây viết tắt là công tác tuyển quân); đã hoàn thành 100%
chỉ tiêu giao quân ở cả 3 cấp (tỉnh, huyện, xã); chất lượng tiếp tục được nâng lên(1).
Cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội,
Hội đồng nghĩa vụ quân sự các cấp trong tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực
hiện tốt tất cả các khâu tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ; tổ chức Hội trại tòng
quân và Lễ giao nhận quân bảo đảm nhanh gọn, an toàn, tiết kiệm, đúng quy định
của Luật Nghĩa vụ Quân sự, có ý nghĩa chính trị trong toàn xã hội.
Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn một số khuyết điểm,
hạn chế, đáng lưu ý là: Công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật về nghĩa vụ quân
sự cho nhân dân và công dân trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ vẫn còn khó khăn,
hiệu quả chưa cao; công tác đăng ký, quản lý nguồn công dân trong độ tuổi sẵn
sàng nhập ngũ ở một số địa phương chưa chặt chẽ; tỷ lệ thanh niên xin tạm hoãn
nhập ngũ do trình độ học vấn thấp còn cao; công tác phối hợp thực hiện “3
cùng”(2) giữa công an cấp huyện, cấp xã với các ban, ngành cùng cấp có mặt chưa
đồng bộ.
Để khắc phục những hạn chế, khuyết điểm nêu trên; đồng thời, tiếp tục lãnh
đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác tuyển quân, phấn đấu hoàn thành đạt và vượt
chỉ tiêu giao quân năm 202 ; Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu c u y ban nhân dân
tỉnh, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh, các sở, ban,
ngành, các huyện, thị, thành ủy và các đảng ủy trực thuộc tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo tổ
chức thực hiện tốt các nhiệm vụ sau:
1. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác tuyển quân năm 202
theo đúng Luật Nghĩa vụ Quân sự, Luật Công an nhân dân và các văn bản hướng
dẫn thi hành. Phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị trong việc đ y
mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, vận động nhân dân, nhất là những gia đình
(1)

Cử đảng viên nhập ngũ kết nạp trên 6 tháng cao hơn 0,84% so với chỉ tiêu quy định; sức khỏe loại 1 và 2
tăng ,34%; tốt nghiệp trung học phổ thông tăng 7,88%; trình độ trung cấp, cao đẳng, đại học tăng , 4%; tuổi đời
từ 18 - 20 tuổi tăng 0,95%; là con em cán bộ tăng 0,39%; cán bộ công chức, viên chức tăng 0,02%; công dân tình
nguyện tăng 3,05% so với năm 20 9.
(2)
Cùng hội đồng xét duyệt; cùng hội đồng khám sức khỏe; gọi nhập ngũ cùng một ngày.
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có thanh niên trong độ tuổi nhập ngũ nắm, hiểu và chấp hành tốt Luật Nghĩa vụ
Quân sự, Luật Công an nhân dân, nhất là nâng cao nhận thức, thực hiện tốt vai trò,
trách nhiệm và nghĩa vụ công dân đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
2. Thường xuyên rà soát, kiện toàn Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự, Hội đồng
khám tuyển; chú trọng nâng cao năng lực, trách nhiệm của từng thành viên Hội
đồng các cấp. Chỉ đạo thực hiện tốt quy trình tuyển quân theo đúng quy định, nhất
là các thông tư của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an quy định về tiêu chu n chính trị,
sức khỏe trong tuyển chọn công dân vào phục vụ trong Quân đội nhân dân và
Công an nhân dân; đồng thời, tổ chức thực hiện tốt công tác bình cử công khai,
không để xảy ra sai sót theo phương châm “tuyển người nào chắc người đó”; phấn
đấu tỷ lệ điều khám không quá 04 công dân chọn 0 chỉ tiêu nhập ngũ.
3. Thực hiện tốt các khâu đột phá trong công tác tuyển quân và hạn chế tối
đa việc bù đổi sau khi giao quân. Phấn đấu cử đảng viên chính thức nhập ngũ đạt
% trở lên, gọi công dân có trình độ trung cấp, cao đẳng, đại học nhập ngũ có chất
lượng cao hơn năm 2020; chú ý cử cán bộ, công nhân, viên chức, con em cán bộ
nhập ngũ; ưu tiên gọi con em đồng bào dân tộc thiểu số tham gia nhập ngũ để tạo
nguồn cán bộ cho cơ sở; thực hiện các khâu, các bước trong công tác tuyển quân
bảo đảm công bằng, dân chủ, tạo sự đồng thuận cao trong nhân dân; thực hiện
đúng tiêu chí “3 cùng” trong tuyển quân, đảm bảo 00% xã, phường, thị trấn đều
có công dân nhập ngũ.
4. Chỉ đạo các ngành chức năng xử lý nghiêm minh đối với các tổ chức, cá
nhân cố tình vi phạm các quy định của pháp luật trong công tác tuyển quân, nhất là
việc gây khó khăn trong quá trình tuyển quân theo đúng quy định của pháp luật.
hông để những trường hợp không đủ tiêu chu n, nhất là số đối tượng có tiền án,
tiền sự, người nghiện ma túy, nhiễm HIV IDS, bệnh th n kinh và các bệnh hiểm
nghèo tham gia nhập ngũ hoặc lợi dụng tiêu chu n về sức khỏe để trốn thi hành
nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an nhân dân. Tiếp tục xét nghiệm l n 2 về chất
gây nghiện, HIV, tổ chức chụp phim phổi, đo điện tâm đồ… đối với số thanh niên
đã trúng tuyển trước khi giao quân và theo yêu c u của các đơn vị nhận quân.
Thường xuyên theo dõi, nắm chắc tình hình, kịp thời định hướng dư luận xã hội,
ổn định tư tưởng nhân dân, nhất là những gia đình có thanh niên tham gia nhập
ngũ, không để phát sinh đơn, thư khiếu nại và tình trạng chống khám, chống lệnh
gọi công dân nhập ngũ; kịp thời phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn có hiệu quả đối
với các hành vi tuyên truyền xuyên tạc, chống phá của các thế lực thù địch có liên
quan đến công tác tuyển quân.
5. Chỉ đạo tổ chức Hội trại tòng quân, Lễ giao nhận quân bảo đảm chu đáo,
an toàn, tiết kiệm theo đúng quy định, phù hợp với tình hình thực tế của địa
phương và có ý nghĩa chính trị sâu sắc.
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6. Cấp ủy, chính quyền, Mặt trân Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính
trị - xã hội các cấp chủ động tổ chức thăm hỏi, động viên số thanh niên nhập ngũ
yên tâm học tập, rèn luyện và thực hiện tốt chính sách hậu phương Quân đội. Các
cơ quan Quân sự, Công an bảo đảm thực hiện đ y đủ các chế độ, chính sách cho
công dân nhập ngũ và xuất ngũ. Tổ chức tổng kết, biểu dương, khen thưởng những
tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tuyển quân, tổ chức Hội trại
tòng quân và các gia đình tiêu biểu trong việc thực hiện Luật Nghĩa vụ Quân sự,
Luật Công an nhân dân.
7. Tổ chức chu đáo Lễ đón quân nhân hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ
công an nhân dân trở về địa phương. Đồng thời, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị chức
năng tổ chức tiếp nhận, giới thiệu sinh hoạt Đảng, đoàn thể cho các đồng chí là đảng
viên, đoàn viên theo đúng quy định; thực hiện tốt công tác tư vấn, h trợ học nghề,
ưu tiên giới thiệu việc làm cho bộ đội và công an xuất ngũ ổn định cuộc sống.
8. Tổ chức thực hiện
- y ban nhân dân tỉnh, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị xã hội tỉnh, các sở, ban, ngành, các huyện, thị, thành ủy và các đảng uỷ trực thuộc
tỉnh có trách nhiệm quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc nội dung Chỉ thị này.
- Ban Thường vụ các huyện, thị, thành ủy ban hành chỉ thị của cấp mình để
lãnh đạo công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2020 tại địa phương.
- Giao Đảng ủy Quân sự tỉnh chủ trì, phối hợp với Ban Nội chính Tỉnh ủy,
Văn phòng Tỉnh ủy thường xuyên theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Chỉ
thị này, báo cáo kết quả cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy để theo dõi, chỉ đạo.
Chỉ thị này được quán triệt, phổ biến đến chi bộ. .
Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng,
- Ban Nội chính Trung ương Đảng + Vụ III, (báo cáo)
- Đảng ủy Quân khu 7,
- Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh,
- y ban nhân dân tỉnh,
- Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
và các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh,
- Các ban của Tỉnh ủy,
- Các sở, ban, ngành của tỉnh,
- Các huyện, thị, thành ủy
và các đảng ủy trực thuộc tỉnh,
- Các đồng chí y viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy,
- Lưu Văn phòng Tỉnh ủy.

T/M BAN THƯỜNG VỤ
BÍ THƯ

Nguyễn Mạnh Hùng

