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CHỈ THỊ
Về việc tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2007
Năm 2006, công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ của tỉnh hoàn thành
tốt chỉ tiêu trên giao, bảo ñảm số lượng, nâng cao chất lượng, ñáp ứng yêu cầu, nhiệm
vụ xây dựng Quân ñội trong tình hình mới. Tuy nhiên, công tác này vẫn còn một số
hạn chế như: tuyên truyền, giáo dục Luật Nghĩa vụ quân sự của một số cơ quan, ñịa
phương chưa thường xuyên; việc phối hợp ñăng ký, quản lý thanh niên trong ñộ tuổi
sẵn sàng nhập ngũ của các cơ quan chức năng còn thiếu chặt chẽ; một số thành viên
Hội ñồng nghĩa vụ quân sự các ban, ngành, các cấp chưa phát huy vai trò của mình,
thiếu bám sát ñịa bàn phân công trong quá trình tuyển quân; việc bố trí khu vực khám
tuyển ở một số nơi chưa phù hợp, gây mất trật tự trong khu vực khám, làm ảnh hưởng
ñến chất lượng khám tuyển.
ðể thực hiện tốt công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2007 ñạt
kết quả, UBND tỉnh yêu cầu UBND thành phố Huế và các huyện; các cơ quan, ban,
ngành, ñoàn thể liên quan; Hội ñồng nghĩa vụ quân sự các cấp thực hiện tốt những
nội dung sau:
1. ðẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục Luật Nghĩa vụ quân sự trong
nhân dân, nhất là những thanh niên trong ñộ tuổi sẵn sàng nhập ngũ, nhằm làm cho
mọi công dân hiểu rõ trách nhiệm, quyền lợi, nghĩa vụ của mình ñối với nhiệm vụ
bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.
2. Tiến hành tập huấn, bồi dưỡng, nâng cao kiến thức về công tác tuyển chọn
và gọi công dân nhập ngũ cho các thành viên Hội ñồng nghĩa vụ quân sự ở xã,
phường, thị trấn trong toàn tỉnh.
3. Tổ chức sơ tuyển, khám tuyển sức khoẻ nghĩa vụ quân sự, xét nghiệm HIV
và xét duyệt, ñồng bộ hồ sơ cho thanh niên theo ñúng trình tự. Thực hiện dân chủ
công khai trước nhân dân về những tiêu chuẩn, ñiều kiện tuyển chọn và gọi nhập ngũ,
nhất là những trường hợp trong diện miễn, tạm hoãn gọi nhập ngũ trong thời bình và
ñủ ñiều kiện gọi nhập ngũ.
Phát huy tốt vai trò tham mưu của các ñoàn thể trong việc tuyên truyền vận
ñộng thanh niên viết ñơn tình nguyện nhập ngũ; làm tốt chính sách hậu phương quân
ñội; tổ chức ñộng viên, thăm hỏi, tặng quà cho thanh niên và những gia ñình có thanh
niên nhập ngũ, nhất là những gia ñình có hoàn cảnh khó khăn, neo ñơn. Tổ chức ñón
tiếp kịp thời và tạo ñiều kiện thuận lợi ñể quân nhân hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở
về ñịa phương sớm ổn ñịnh cuộc sống.
4. UBND các huyện, thành phố Huế, Hội ñồng nghĩa vụ quân sự các cấp có kế
hoạch chỉ ñạo chặt chẽ các cơ quan, ban, ngành, ñoàn thể cấp mình trong việc triển

