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CHỈ THỊ 

Về việc tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2007 

Năm 2006 là năm ñầu tiên thực hiện Luật Sửa ñổi bổ sung một số ñiều của Luật 
Nghĩa vụ quân sự ngày 14/6/2005; công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ ñã 
ñược cấp ủy ðảng chính quyền các ñịa phương, cơ quan quân sự quan tâm lãnh ñạo, 
chỉ ñạo chặt chẽ, tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc theo ñúng chỉ ñạo, hướng 
dẫn của Bộ Quốc phòng, Quân khu II. Trong quá trình tổ chức thực hiện ñã chú trọng 
gắn tuyển quân với xây dựng lực lượng dự bị ñộng viên và tạo nguồn xây dựng cơ sở 
chính trị ở ñịa phương; tổ chức lễ giao quân trang trọng, nhanh gọn, an toàn, tiết 
kiệm, ñủ số lượng, chất lượng cao. Ngày giao quân thực sự là ngày hội của toàn dân, 
ngày hội của tuổi trẻ tòng quân; công tác tuyển quân năm 2006 ñạt ñược mục tiêu, 
yêu cầu ñề ra. 

Tuy nhiên, công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2006 còn một số 
hạn chế thiếu xót: Việc ñăng ký quản lý công dân trong ñộ tuổi sẵn sàng nhập ngũ có 
ñịa phương làm chưa chặt chẽ, hồ sơ nghĩa vụ quân sự ghi chép còn sơ sài chưa ñúng 
quy ñịnh. Tỷ lệ gọi khám sức khỏe còn cao, chất lượng khám tuyển của Hội ñồng 
nghĩa vụ quân sự có nơi thực hiện chưa tốt. Việc tuyển chọn công dân là dân tộc ít 
người nhập ngũ ñể tạo nguồn cán bộ cho ñịa phương sau khi hoàn thành nghĩa vụ 
quân sự ở một số ñịa phương tỷ lệ còn thấp, chất lượng chưa cao. 

ðể thực hiện tốt công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2007, Chủ 
tịch UBND tỉnh yêu cầu các cấp, các ngành tập trung thực hiện một số nội dung sau: 

 

1. Các cấp, các ngành cần quán triệt ñầy ñủ, sâu sắc nhiệm vụ tuyển chọn, gọi 
công dân nhập ngũ; xác ñịnh ñây là một trong những công tác trọng tâm của nhiệm 
vụ quân sự - quốc phòng năm 2007. Làm tốt công tác tuyên truyền tới các tầng lớp 
nhân dân về truyền thống quân ñội và lực lượng vũ trang, ñặc biệt là giáo dục cho 
thanh niên ý thức trách nhiệm, nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc; từ ñó nghiêm chỉnh chấp 
hành Luật Nghĩa vụ quân sự. 

 

2. UBND các cấp có kế hoạch cụ thể chỉ ñạo việc tuyển chọn và gọi công dân 
nhập ngũ năm 2007 ở ñịa phương mình; kiện toàn Hội ñồng nghĩa vụ quân sự các 
cấp, nhất là cấp xã, phường, thị trấn bảo ñảm ñúng thành phần quy ñịnh. Không 
ngừng nâng cao năng lực, trách nhiệm hiệu quả hoạt ñộng của các thành viên trong 


