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Kính gửi:
- Các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh;
- Các sở, ban ngành tỉnh;
- Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố.
Công tác tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ năm 2019, được cấp ủy chính
quyền địa phương các cấp tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xuyên suốt từ bước chốt
thực lực, xét duyệt chính trị, chính sách đến ngày kết thúc giao quân; tổ chức
thực hiện chặt chẽ việc phân công cán bộ, đảng viên đứng cánh phụ trách địa
bàn, nắm chắc tình hình biến động về quân số, chất lượng của thanh niên trúng
tuyển; tổ chức phúc tra, kiểm tra lại sức khoẻ cho thanh niên trúng tuyển trước
ngày giao quân. Kết quả giao quân cho các đơn vị 2.450/2.450 đạt 100% chỉ
tiêu, sau giao quân không có quân nhân đào ngũ, kết thúc huấn luyện được các
đơn vị đánh giá cao về kết quả rèn luyện. Tuy nhiên trong quá trình triển khai
thực hiện các bước tuyển chọn vẫn còn những tồn tại đó là:
- Một số địa phương chưa tập trung lãnh đạo, chỉ đạo ngay từ bước đầu,
một số thành viên Hội đồng nghĩa vụ quân sự (NVQS) chưa phát huy tốt tinh
thần trách nhiệm trong quá trình tổ chức thực hiện. Do đó, tổ chức chốt thực
lực chưa hết đối tượng, còn bỏ ngoài danh sách một số thanh niên trong diện
sẵn sàng nhập ngũ; thiết lập các loại danh sách phục vụ cho hội đồng xét duyệt
còn nhiều sai sót, tổ chức xét duyệt vẫn còn nhầm lẫn; miễn, tạm hoãn gọi nhập
ngũ một số trường hợp không đúng đối tượng theo quy định của Luật NVQS;
huy động thanh niên đi khám ngày đầu đạt tỉ lệ thấp so với lệnh gọi.
- Công tác tuyên truyền, giáo dục, vận động chưa tích cực, chưa thường
xuyên, chưa thuyết phục được một số gia đình và thanh niên có tư tưởng tránh
né, không chấp hành lệnh gọi khám tuyển sức khỏe.
- Chỉ đạo xử lý thanh niên trốn, chống lệnh gọi khám, lệnh gọi nhập ngũ
chưa nghiêm túc, chưa hết đối tượng vi phạm Luật NVQS. Một số địa phương
chưa công khai kết quả xét duyệt chính trị, kết quả khám sức khỏe NVQS và
kết quả xử lý vi phạm trên các phương tiện thông tin đại chúng để giúp mọi
người phát hiện bổ sung những thiếu sót và răn đe, ngăn ngừa vi phạm đối với
những người có tư tưởng né tránh thực hiện NVQS, nhằm tạo sự công bằng
xã hội, tạo niềm tin trong nhân dân.
- Sau khi giao nhận quân xong, đơn vị tiến hành phúc tra lại sức khỏe phải
loại trả về địa phương số lượng nhiều, vượt tỉ lệ cho phép. Trong khi đó, quân
số dự phòng một số địa phương không bảo đảm kịp thời, đưa quân số dự phòng
đi đổi bù cho đơn vị còn chậm, phải kéo dài thời gian mới hoàn thành chỉ tiêu.
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Để hoàn thành tốt chỉ tiêu tuyển quân năm 2020, yêu cầu UBND các
huyện, thành phố tập trung triển khai thực hiện tốt các nội dung chủ yếu sau:
- Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy và chính quyền địa phương
các cấp, triển khai đồng bộ các biện pháp thực hiện công tác tuyển quân theo
Quyết định của Thủ trưởng Chính phủ và Chỉ thị của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng;
phát huy dân chủ và vai trò giám sát của nhân dân; nêu cao trách nhiệm của
người đứng đầu; sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, cơ quan Quân sự, Công
an làm nòng cốt; các sở, ban ngành, các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh theo chức
trách nhiệm vụ tham mưu cho cấp ủy, chính quyền trong công tác tuyển quân.
- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về
NVQS và các Nghị định, Thông tư, Hướng dẫn thực hiện Luật NVQS từ
huyện, thành phố đến xã, phường, thị trấn và thôn, tổ dân phố, nhằm nâng cao
nhận thức, nêu cao tinh thần trách nhiệm của từng cán bộ, đảng viên trong
công tác tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ.
- Kiện toàn Hội đồng nghĩa vụ quân sự 2 cấp, đúng thành phần theo Luật
NVQS và phân công nhiệm vụ cho từng thành viên sát với chức trách, nhiệm
vụ trong lĩnh vực công tác của từng ngành. Phân công thành viên phụ trách
địa bàn gắn với trách nhiệm đối với việc thực hiện chỉ tiêu tuyển quân của địa
phương được phân công phụ trách.
- Kiện toàn Hội đồng khám tuyển NVQS đúng thành phần theo Thông tư liên
tịch số 16/2016/TTLT-BYT-BQP ngày 30/6/2016 của Bộ Y tế - Bộ Quốc phòng;
bảo đảm đầy đủ, đồng bộ trang thiết bị phục vụ cho đoàn khám và chuẩn bị khu vực
khám sạch sẽ, bố trí vị trí khám của từng chuyên khoa phù hợp. Tổ chức tập huấn
cho thành viên hội đồng trước khi tổ chức khám sức khỏe cho thanh niên.
- Rà soát, quản lý chặt chẽ nguồn công dân trong độ tuổi sẵn sàng nhập
ngũ, chỉ đạo cơ sở xã, phường, thị trấn tiến hành chặt chẽ khâu chốt thực lực
công dân nam chưa qua phục vụ tại ngũ có tuổi đời từ đủ 18 tuổi đến hết 25
tuổi, công dân nam được đào tạo cao đẳng, đại học đã tạm hoãn gọi nhập ngũ
thì chốt đến hết 27 tuổi (tính đến tháng 2 năm 2020).
- Tổ chức xét duyệt chính trị, chính sách 2 cấp thật chu đáo, xác lập đủ các
loại danh sách, ghi chép đủ các nội dung theo biểu mẫu; đề nghị miễn, tạm hoãn
gọi nhập ngũ, gọi khám sức khỏe ... đúng đối tượng. Sau khi xét duyệt xong phải
niêm yết công khai các loại danh sách theo quy định của Luật NVQS.
- Lập hồ sơ công dân nhập ngũ đầy đủ, chặt chẽ, tránh sai sót. Hiệp đồng
với các đơn vị nhận quân thâm nhập trên hồ sơ và chốt quân số trước 20 ngày
so với ngày giao quân, phát lệnh gọi nhập ngũ cho thanh niên trước 15 ngày
theo quy định của Luật NVQS và có tỷ lệ dự phòng không quá 5% so với chỉ
tiêu tuyển quân được quy định tại Thông tư số 148/2018/TT-BQP.
- Tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, thực hiện quy trình
nhanh, gọn, khoa học, quản lý nguồn bằng công nghệ thông tin; kiên quyết xử
lý nghiêm những trường hợp sai phạm trong tuyển quân như: Lợi dụng quyền
hạn, chức trách được giao gây phiền hà, nhũng nhiễu để trục lợi, tiêu cực;
đồng thời, xử lý nghiêm minh những công dân vi phạm pháp luật về NVQS.
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- Trước ngày giao quân, tổ chức kiểm tra lại sức khoẻ, chính trị, đạo đức
cho 100% thanh niên trúng tuyển; kịp thời điều chỉnh, thay thế những trường
hợp không đủ tiêu chuẩn; hạn chế tối đa việc loại trả sau giao quân.
- Tổ chức Lễ giao quân đúng theo Quyết định số 2185/QĐ-BTTM ngày
21/12/2012 của Bộ Tổng Tham mưu về việc ban hành “Quy định tổ chức nghi
lễ trong Quân đội” và Hướng dẫn số 991/HD-BTM ngày 28/4/2017 của Bộ
Tham mưu Quân khu 5 về tổ chức Lễ giao nhận quân.
Sở y tế phối hợp với các sở ban ngành giúp các huyện, thành phố tổ
chức thực hiện công tác khám sức khỏe NVQS theo Thông tư liên tịch số
16/2016/TTLT-BYT-BQP ngày 30/6/2016 của Bộ Y tế - Bộ Quốc phòng quy
định việc khám sức khỏe thực hiện NVQS.
Sở Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp với các sở ban ngành
giúp các địa phương xét miễn, tạm hoãn gọi nhập ngũ đúng đối tượng quy
định của Luật NVQS.
Công an tỉnh phối hợp với các sở ban ngành giúp các địa phương xét
duyệt phân loại về chính trị, đạo đức của công dân và hướng dẫn việc xử lý
những người có hành vi vi phạm pháp luật về NVQS.
Các sở, ban ngành, các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh theo chức năng
nhiệm vụ giúp các địa phương trong quá trình thực hiện các bước tuyển chọn
gọi công dân nhập ngũ năm 2020.
Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh căn cứ chức năng, nhiệm vụ phối hợp với các sở,
ban ngành, các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh giúp UBND tỉnh theo dõi, đôn đốc
các huyện, thành phố triển khai thực hiện công tác tuyển chọn gọi công dân nhập
ngũ năm 2020 theo hướng dẫn của Bộ Quốc phòng và Bộ Tư lệnh Quân khu 5.
Các mốc thời gian chính trong tuyển quân năm 2020:
- Từ nay đến hết tháng 8 năm 2019 hoàn thành chốt thực lực.
- Tháng 9 và tháng 10 năm 2019 hoàn thành xét duyệt, sơ tuyển 2 cấp.
- Tháng 11 và tháng 12 năm 2019 tổ chức khám sức khoẻ, hoàn chỉnh hồ
sơ thanh niên trúng tuyển và hiệp đồng với các đơn vị nhận quân.
- Trong tháng 01 năm 2020 chốt quân số với đơn vị nhận quân phát lệnh
gọi nhập ngũ, quản lý quân số và làm mọi công tác chuẩn bị để giao quân
- Thời gian tổ chức giao nhận quân dự kiến ngày 10 đến 14/02/2020.
Yêu cầu Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, UBND các huyện, thành phố, các sở,
ban ngành, các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh triển khai thực hiện, quyết tâm
hoàn thành tốt chỉ tiêu tuyển quân năm 2020./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ Tư lệnh QK5 (b/c);
- TT Tỉnh uỷ, TT HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Văn phòng: Tỉnh uỷ, HĐND tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố;
- Ban Quân lực (Bộ CHQS tỉnh);
- VPUB: CVP, PCVP, TH, CB;
- Lưu: VT, NC.huy198
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