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công tác chỉ ñạo, ñiều hành các bước gọi nhập ngũ theo ñúng quy ñịnh của Luật 
Nghĩa vụ quân sự, bảo ñảm ñủ chỉ tiêu, ñạt yêu cầu về chất lượng, ñúng thời gian, an 
toàn, tiết kiệm. 

 

3. Trong quá trình tuyển chọn và giao chỉ tiêu gọi nhập ngũ, phải trú trọng gắn 
với ñịa bàn; xây dựng các ñơn vị dự bị ñộng viên và ñào tạo nguồn cán bộ cơ sở cho 
các xã vùng sâu, vùng xa, các xã ñặc biệt khó khăn; chú trọng tuyển chọn dân tộc ít 
người như dân tộc Mông, dân tộc Dao…; bảo ñảm tất cả các xã ñều có 2 công dân 
nhập ngũ trở lên; ưu tiên tuyển chọn và gọi nhập ngũ những công dân ñã tốt nghiệp 
ðại học, Cao ñẳng, Trung học chuyên nghiệp có chuyên ngành phù hợp với quân ñội. 
Việc giao nguồn cho Bộ Công an do cơ quan quân sự thực hiện; quá trình thực hiện 
phải có sự phối hợp chặt chẽ và thống nhất giữa cơ quan Công an và cơ quan quân sự 
tránh việc chồng chéo và thiếu thống nhất. 

 

4. Hội ñồng nghĩa vụ quân sự các huyện, thành, thị chỉ ñạo thực hiện tốt khâu sơ 
tuyển, xét duyệt hồ sơ ở xã, phường, thị trấn; tổ chức khám sức khỏe ở huyện, thành, 
thị phải chặt chẽ, trung thực, kết luận sức khỏe phải chính xác. Không ñể lọt những 
người không ñủ sức khỏe nhập ngũ vào quân ñội, ñặc biệt tiêu chuẩn về chính trị, ñạo 
ñức, mắc các tệ nạn xã hội… tổ chức xét nghiệm ma túy, HIV/AIDS cho 100% số 
thanh niên ñã ñủ ñiều kiện nhập ngũ trước khi bàn giao cho ñơn vị nhận quân. 

 

5. Tăng cường công tác kiểm tra cơ sở, kịp thời giải quyết những khó khăn,  
vướng mắc phát sinh trong quá trình tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ; kiên 
quyết xử lý những trường hợp vi phạm hoặc cản trở việc thi hành Luật Nghĩa vụ quân 
sự. 

 

6. Sở Văn hóa Thông tin, ðài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Phú Thọ tăng 
cường công tác tuyên truyền Luật Nghĩa vụ quân sự và các văn bản có liên quan, kịp 
thời ñưa tin, bài phản ánh tình hình, kết quả công tác tuyển chọn và gọi công dân 
nhập ngũ năm 2007. Sở Y tế, Sở Giáo dục và ðào tạo, Công an tỉnh theo chức năng 
nhiệm vụ ñược phân công phối hợp với Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh làm tốt công tác chỉ 
ñạo, hướng dẫn các ñịa phương tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ bảo ñảm các 
yêu cầu ñề ra theo ñúng quy ñịnh. 

 


