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ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 22/CT-UBND

Thừa Thiên Huế, ngày 07 tháng 10 năm 2017

ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc

CHỈ THỊ
Về việc tuyển chọn và gọi công dân vào phục vụ tại ngũ trong Quân ñội nhân dân
và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân năm 2018
Trong năm 2017, ñược sự quan tâm lãnh ñạo, chỉ ñạo của cấp ủy, chính quyền,
các tổ chức ñoàn thể và sự nỗ lực, cố gắng của Hội ñồng nghĩa vụ quân sự các cấp,
công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ ñã ñạt ñược kết quả tích cực; các
ñịa phương ñã chủ ñộng thực hiện các biện pháp nâng cao chất lượng công tác
tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ, ñã hoàn thành 100% chỉ tiêu giao quân, ñảm bảo
công khai, công bằng, dân chủ, ñúng quy ñịnh của pháp luật.
Tuy nhiên, vẫn còn một số tồn tại như: Công tác tuyên truyền, giáo dục
Luật Nghĩa vụ quân sự trên các phương tiện thông tin ñại chúng chưa thường xuyên,
toàn diện; việc phối hợp ñăng ký, quản lý công dân trong ñộ tuổi sẵn sàng nhập ngũ;
công tác lãnh, chỉ ñạo sơ tuyển, khám tuyển sức khỏe nghĩa vụ quân sự ở một số
ñịa phương còn hạn chế.
ðể khắc phục những hạn chế nêu trên nhằm hoàn thành tốt nhiệm vụ tuyển chọn
và gọi công dân nhập ngũ năm 2018, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các cơ quan, ban,
ngành, ñoàn thể cấp tỉnh, các cơ quan Trung ương ñóng trên ñịa bàn tỉnh, UBND các
huyện, thị xã, thành phố, Hội ñồng nghĩa vụ quân sự các cấp thực hiện tốt một số
nội dung sau:
1. Tiếp tục quán triệt tuyên truyền Luật Nghĩa vụ quân sự năm 2015, Nghị ñịnh
số13/2016/Nð-CP ngày 19/02/2016 và Nghị ñịnh số 14/2016/Nð-CP ngày 15/3/2016
của Chính phủ, Thông tư số 140/2015/TT-BQP ngày 16/12/2015 của Bộ Quốc phòng
về tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ, Thông tư liên tịch số 50/TTLT-BQP-BCA
ngày 15/4/2016 của Bộ Quốc phòng - Bộ Công an quy ñịnh tiêu chuẩn chính trị
tuyển chọn công dân vào phục vụ trong Quân ñội nhân dân Việt Nam; triển khai
quy ñịnh của Luật Công an nhân dân và Nghị ñịnh số 129/2015/Nð-CP ngày
15/12/2015 của Chính phủ quy ñịnh về thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân.
2. Làm tốt công tác ñăng ký, quản lý nguồn sẵn sàng nhập ngũ, tổ chức sơ tuyển,
khám tuyển sức khỏe nghĩa vụ quân sự cho công dân chặt chẽ, nghiêm túc, xét duyệt
và ñồng bộ hồ sơ ñúng trình tự, thực hiện dân chủ, công khai trước nhân dân về

