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UỶ BAN NHÂN DÂN
HUYỆN VĨNH TƯỜNG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 07 /CT-UBND

Vĩnh Tường, ngày 19 tháng 10 năm 2021

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

CHỈ THỊ
Về việc tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ
và thực hiện nghĩa vụ tham gia công an nhân dân năm 2022

Căn cứ Chỉ thị số 17/CT-UBND ngày 12/10/2021 của Ủy ban nhân dân
tỉnh Vĩnh Phúc về việc tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ, thực hiện nghĩa vụ
tham gia Công an nhân dân năm 2022.
Trong những năm qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp uỷ, chính quyền
từ huyện đến cơ sở, huyện Vĩnh Tường luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ tuyển chọn
và gọi công nhân nhập ngũ (100% chỉ tiêu). Tuy nhiên, trong quá trình tổ chức
tuyển chọn, gọi công nhân nhập ngũ và tham gia nghĩa vụ Công an nhân dân vẫn
còn những hạn chế, thiếu sót đó là: Công tác quản lý nguồn sẵn sàng nhập ngũ
chưa chặt chẽ, các trường hợp chống, trốn, vắng khám sức khoẻ vi phạm luật
NVQS vẫn còn xảy ra chưa được các cơ quan chức năng phối hợp xử lý kịp thời,
nghiêm minh theo quy định của pháp luật. Một số xã, thị trấn chưa phát huy tốt
vai trò, trách nhiệm, trong tuyển quân còn để đôn đốc, nhắc nhở nhiều; một số
cơ quan quân sự xã, thị trấn chưa kịp thời tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa
phương; công tác khám tuyển còn để loại nhiều. Để khắc phục và hoàn thành tốt
nhiệm vụ tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia
công an nhân dân năm 2022, Chủ tịch UBND huyện Chỉ thị các cơ quan, đơn vị,
các xã, thị trấn trên địa bàn huyện thực hiện tốt một số nội dung sau:
1. Phát huy vai trò, trách nhiệm, tăng cường hoạt động của Hội đồng
NVQS huyện, xã, thị trấn; chức năng làm tham mưu của cơ quan quân sự và các
cơ quan, Ban, ngành, đoàn thể; kiểm tra, giám sát, giải quyết kịp thời những khó
khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện công tác tuyển chọn, gọi công dân
nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia công an nhân dân theo đúng quy định.
2. Thành viên Hội đồng NVQS huyện: Hướng dẫn, đôn đốc kiểm tra công
tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia công an
nhân dân ở xã, thị trấn được phân công phụ trách; nhất là các xã, thị trấn khó
khăn về công tác tuyển quân hàng năm như: thị trấn Thổ Tang, các xã An
Tường, Nghĩa Hưng, Phú Đa, Lũng Hòa, Đại Đồng, Kim Xá, Chấn Hưng… kịp
thời tháo gỡ khó khăn vướng mắc ngay tại cơ sở, để hoàn thành tốt chỉ tiêu tuyển
chọn, gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia công an nhân dân
theo đúng quy định của pháp luật.
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3. Ban Chỉ huy Quân sự huyện: Tham mưu UBND huyện, Hội đồng
NVQS huyện xây dựng kế hoạch, các văn bản chỉ đạo, điều hành, hướng dẫn
các xã, thị trấn, làm tốt các khâu, các bước tuyển chọn và gọi công dân nhập
ngũ bảo đảm hoàn thành 100% chỉ tiêu được giao. Đảm bảo công bằng, công
khai, dân chủ đúng luật. Thường xuyên theo dõi, kiểm tra, đôn đốc, nắm tình
hình tổng hợp kết quả báo cáo Thường trực Huyện uỷ, UBND huyện. Chủ trì
phối hợp với Công an, Tư pháp, Viện kiểm sát, Tòa án hướng dẫn các xã, thị
trấn củng cố hồ sơ những trường hợp chống, trốn thực hiện Luật NVQS nhất là
những xã, thị trấn có nhiều trường hợp chống, trốn dẫn đến thiếu chỉ tiêu. Phối
hợp với Công an huyện đôn đốc các xã, thị trấn còn thiếu chỉ tiêu đi khám theo
kế hoạch, bảo đảm phải hoàn thành và hoàn thành tốt chỉ tiêu tuyển quân được
giao năm 2022.
4. Công an huyện: Phối hợp với Ban CHQS huyện tuyển chọn công dân
thực hiện nghĩa vụ tham gia CAND; rà soát, quản lý công dân trong độ tuổi thực
hiện NVQS tại địa phương, chịu trách nhiệm thẩm tra, xác minh, kết luận về tiêu
chuẩn chính trị của công dân được xét theo Thông tư liên tịch số 50/2016/TTLTBQP-BCA ngày 15/4/2016 của liên Bộ Quốc phòng- Bộ Công an ‘‘Quy định
tiêu chuẩn chính trị tuyển chọn công dân vào phục vụ trong Quân đội nhân dân
Việt Nam” và Thông tư số 44 /2018/TT-BCA ngày 26/12/2018 của Bộ Công an
‘‘Quy định tiêu chuẩn về chính trị của cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân”. Phối
hợp với các cơ quan liên quan xử lý nghiêm những tổ chức, cá nhân vi phạm
Luật NVQS theo đúng quy định của pháp luật; phối hợp Ban CHQS huyện chỉ
đạo Công an, Quân sự các xã, thị trấn thực hiện đăng ký cư trú, quản lý chặt chẽ
công dân trong độ tuổi thực hiện NVQS.
Phối hợp với cơ quan Quân sự huyện đôn đốc quyết liệt những xã, thị trấn
đưa công dân đi khám ngay từ đầu bảo đảm chỉ tiêu khám theo kế hoạch; bảo vệ
tuyệt đối an toàn trong giao, nhận quân.
5. Phòng Tư pháp, Viện kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân huyện phối
hợp chặt chẽ với Ban CHQS huyện, Công an huyện hướng dẫn các xã, thị trấn
củng cố hồ sơ, nhất là các đơn vị như: Thị trấn Thổ Tang, các xã An Tường,
Nghĩa Hưng, Phú Đa, Lũng Hòa, Đại Đồng, Kim Xá, Chấn Hưng... phải xử lý
được những trường hợp chống, trốn thực hiện Luật Nghĩa vụ quân sự và đưa ra
truy tố trước pháp luật.
6. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện: Chỉ đạo các tổ chức thành
viên làm tốt công tác vận động, tuyên truyền hội viên, đoàn viên và các tầng lớp
nhân dân thực hiện Luật nghĩa vụ quân sự. Phối hợp với các cơ quan chức năng
giám sát chặt chẽ việc thực hiện nhiệm vụ tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và
thực hiện nghĩa vụ tham gia công an nhân dân năm 2022. Nhất là những xã, thị
trấn khó khăn về công tác tuyển quân.
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7. Huyện đoàn: Chỉ đạo tổ chức Đoàn các xã, thị trấn phối hợp với các cơ
quan quân sự cấp mình làm tham mưu cho cấp ủy, chính quyền, Hội đồng Nghĩa
vụ quân sự tổ chức giáo dục truyền thống quê hương đất nước, nêu cao ý thức
trách nhiệm của thanh niên đối với nhiệm vụ bảo vệ tổ quốc. Tổ chức kết nạp
Đoàn cho những thanh niên đủ điều kiện nhập ngũ, thực hiện nghĩa vụ tham gia
công an nhân dân năm 2022.
8. Các Hội, Ban, ngành, đoàn thể: Phối hợp chặt chẽ với Ban CHQS
huyện Động viên con, em hội viên nghiêm túc chấp hành Luật nghĩa vụ quân sự.
9. Hội đồng khám sức khoẻ NVQS huyện: Tổ chức khám sức khoẻ NVQS
(2 trong 1 khám sức khỏe, xét nghiệm HIV và Ma túy) cho công dân chuẩn bị
nhập ngũ chặt chẽ, nghiêm túc, khách quan, chính xác, không để xảy ra sai sót.
Chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND huyện về kết quả khám sức khoẻ
NVQS, về số công dân phải đổi bù sau khi nhập ngũ trong phạm vi khám sức
khỏe của thông tư số 16/2016/TTLT-BYT-BQP.
Tổ chức tiêm Vắc xin phòng Covid-19 cho 100% công dân trúng tuyển
NVQS năm 2022 trước khi nhập ngũ (trong trường hợp có vắc xin phòng Covid19). Xây dựng kế hoạch hướng dẫn các biện pháp phòng, chống dịch bệnh
Covid- 19 trước, trong và sau tuyển quân.
10. Phòng Giáo dục & Đào tạo huyện: Chỉ đạo các nhà trường THCS xác
nhận chính xác trình độ văn hoá của công dân được gọi nhập ngũ theo đề nghị
của Ban CHQS xã, thị trấn, đảm bảo việc tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ
có trình độ văn hoá theo đúng quy định.
11. Phòng VH&TT, Trung tâm VH-TT-TT: Làm tốt công tác động viên
tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, phổ biến Luật nghĩa vụ
quân sự, các văn bản liên quan đến công tác tuyển quân bằng nhiều hình thức
phong phú, gắn với tuyên truyền pháp luật, phù hợp với từng cơ sở nhằm nâng
cao nhận thức của cán bộ, Đảng viên, nhân dân và công dân trong độ tuổi nhập
ngũ. Tổ chức các buổi giao lưu văn hoá, văn nghệ để cổ vũ, động viên thanh
niên hăng hái lên đường nhập ngũ bảo vệ Tổ quốc. Phối hợp với Ban chỉ huy
Quân sự huyện chuẩn bị tốt ngày giao quân, đảm bảo long trọng, trang nghiêm,
thực sự là ngày hội tòng quân.
12. Các xã, thị trấn: Xác định công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ
và thực hiện nghĩa vụ tham gia công an nhân dân là nhiệm vụ chính trị quan
trọng, chỉ tiêu pháp lệnh nhà nước cần tập trung sự lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức
thực hiện hoàn thành tốt chỉ tiêu tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và thực hiện
nghĩa vụ tham gia công an nhân dân năm 2022. Bảo đảm đủ về số lượng và chất
lượng, an toàn, tiết kiệm, đúng pháp luật, đúng thời gian quy định. Quản lý chặt
chẽ nguồn sẵn sàng nhập ngũ, đảm bảo chỉ tiêu về số lượng và chất lượng tuyển
chọn, gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia công an nhân dân
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năm 2022. Quan tâm đến các gia đình và thanh niên được gọi nhập ngũ có hoàn
cảnh khó khăn, xử lý nghiêm những trường hợp chống, trốn vi phạm luật NVQS
theo quy định của pháp luật.
- Trong điều kiện tình hình dịch Covid-19 đang diễn biến hết sức phức tạp
trên phạm vị cả nước, trên địa bàn tỉnh nói chung và huyện Vĩnh Tường nói
riêng cơ bản đã được kiểm soát nhưng nguy cơ xuất hiện dịch vẫn rất cao, các
xã, thị trấn phải xác định phương án tuyển quân trong điều kiện dịch Covid-19
xảy ra trên địa bàn, hoàn thành 100% chỉ tiêu tuyển quân được giao.
Căn cứ chỉ thị Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự huyện, các xã, thị trấn các cơ
quan, đơn vị quán triệt và tổ chức thực hiện nghiêm túc./.
Nơi nhận:
- Hội đồng NVQS tỉnh (B/c);
- TT Huyện uỷ, TT HĐND huyện (B/c);
- CT, các PCT UBND huyện;
- Thành viên HĐNVQS huyện;
- CPVP, CVTH;
- Các cơ quan, đơn vị trong huyện;
- Các xã, thị trấn;
- Lưu: VT, QSH. H80.
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