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NGHỊ QUYẾT
Lãnh đạo công tác tuyển chọn công dân nam nhập ngũ năm 2020
I. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ TUYỂN CHỌN CÔNG DÂN NAM NHẬP NGŨ
NĂM 2019

Công tác tuyển chọn công dân nam nhập ngũ năm 2019, đảng ủy, chính quyền
đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện hoàn thành 100% chỉ tiêu nhập
ngũ (6/6 công dân), bảo đảm chất lượng; kết quả thực hiện có nhiều tiến bộ; tỉ lệ
công dân chấp hành lệnh điều động sơ tuyển sức khỏe tại xã và khám tuyển sức
khỏe tại huyện đạt 100%; 5/8 thôn có công dân nhập ngũ (thôn 7 có 2 công dân),
công tác thăm hỏi, tặng quà cho các công dân lên đường nhập ngũ từ xã đến thôn
được quan tâm đúng mức (trị giá phần quà từ 1,3-1,5 triệu đồng/phần quà), đã tổ
chức gặp mặt, giao lưu văn nghệ, nói chuyện truyền thống, tạo khí thế vui tươi,
phấn khởi trước ngày giao quân. Từ đó, đã khơi dậy ý thức, trách nhiệm, lòng tự
hào dân tộc của các thanh niên đối với nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Tuy vậy, trong quá trình thực hiện, còn gặp một số khó khăn ảnh hưởng đến
kết quả công tác tuyển chọn nam công dân nhập ngũ như: Công tác phối hợp trong
nắm nguồn giữa xã và thôn có lúc chưa chặt chẽ; một số chi ủy, chi bộ thôn chưa
thật sự quan tâm đúng mức đến công tác tuyển chọn công dân nhập ngũ, một số
thành viên Hội đồng nghĩa vụ quân sự xã chưa tích cực bám sát các thôn; tỷ lệ nam
công dân trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ đi học các trường Đại học, cao đẳng,
trung cấp chuyên nghiệp và đi làm ăn xa nhiều nhưng số công dân có trình độ Đại
học, cao đẳng nhập ngũ chưa đạt chỉ tiêu giao, thiếu 1 chỉ tiêu nghĩa vụ Công an
nhân dân..v..v.
Năm 2020, công tác tuyển chọn công dân nam nhập ngũ được xác định tiếp
tục gặp nhiều khó khăn do chỉ tiêu giao nhiều hơn, tỉ lệ công dân nam trong độ tuổi
sẵn sàng nhập ngũ ít, thường xuyên biến động. Để thực hiện tốt công tác tuyển
chọn công dân nam nhập ngũ năm 2020, Ban chấp hành đảng bộ yêu cầu UBND,
MTTQ, các ngành, đoàn thể, các chi bộ, các thôn cần thực hiện tốt một số chủ
trương, biện pháp sau.
II. NHIỆM VỤ VÀ BIỆN PHÁP CÔNG TÁC TUYỂN CHỌN CÔNG DÂN
NAM NHẬP NGŨ NĂM 2020

1) Nhiệm vụ
Hoàn thành tốt công tác tuyển chọn công dân nam nhập ngũ vào Quân đội và
Công an năm 2020; 100% công dân chấp hành nghiêm lệnh gọi, có mặt đúng thời
gian, địa điểm quy định; giao quân đủ 100% chỉ tiêu. Cụ thể: Điều khám tại huyện
17 công dân, khám trúng 11 công dân, sẵn sàng nhập ngũ 9 công dân (8, chỉ tiêu
quân sự, 1 chỉ tiêu công an).
2) Những chủ trương và biện pháp chính
2.1. Tiếp tục quán triệt và tuyên truyền sâu rộng về Luật Nghĩa vụ quân sự
năm 2015, các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp; phát huy truyền thống dân

tộc, truyền thống Quân đội nhân dân Việt Nam và truyền thống cách mạng của quê
hương Quỳnh Đôi; các ban, ngành, các thôn tăng cường công tác tuyên truyền để
nhân dân, nhất là công dân trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ hiểu rõ và chấp hành
nghiêm Luật Nghĩa vụ quân sự, đồng thời cổ vũ, động viên để công tác tuyển chọn
công dân nhập ngũ đạt kết quả cao nhất.
2.2. Ủy ban nhân dân xã căn cứ quyết định giao chỉ tiêu tuyển chọn công dân
nhập ngũ của UBND huyện và các văn bản hướng dẫn của cấp trên, xây dựng kế
hoạch, biện pháp, nâng cao chất lượng thực hiện qui trình các bước tuyển chọn
công dân nhập ngũ; hoàn thành chỉ tiêu công dân có trình độ Đại học, cao đẳng
hoặc trung cấp nghề nhập ngũ để góp phần thực hiện công bằng xã hội và nâng cao
chất lượng xây dựng Quân đội trong tình hình mới; thực hiện việc xét tạm hoãn
nghĩa vụ quân sự bảo đảm dân chủ, công khai, phát huy vai trò, trách nhiệm của cả
hệ thống chính trị trong công tác tuyển chọn công dân nhập ngũ. Thực hiện tốt
công tác hậu phương quân đội, tổ chức gặp mặt, thăm hỏi, tặng quà số công dân
sẵn sàng nhập ngũ. Kịp thời rút kinh nghiệm, khen thưởng các tập thể, cá nhân có
thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ.
2.3. Mặt trận tổ quốc, các ban, ngành, đoàn thể thực hiện chức năng nhiệm vụ
được giao; Công an xã chịu trách nhiệm quản lý về nhân hộ khẩu, về tiêu chuẩn
chính trị, đạo đức công dân sẵn sàng nhập ngũ; Trạm Y tế chịu trách nhiệm về tiêu
chuẩn sức khỏe theo Thông tư liên tịch số 16/2016/TTLT-BQP-BYT; Các thành
viên Hội đồng nghĩa vụ quân sự theo chức năng nhiệm vụ, nâng cao vai trò trách
nhiệm chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các thôn thực hiện, bảo đảm hoàn
thành 100% chỉ tiêu giao về tuyển chọn công dân nhập ngũ năm 2020.
2.4. Các chi ủy, chi bộ, các thôn tổ chức quán triệt và lãnh đạo, chỉ đạo các chi
hội, chi đoàn tăng cường tuyên truyền, động viên thanh niên chấp hành nghiêm
lệnh gọi, đồng thời phát huy tốt vai trò của các gia đình, dòng họ, người có uy tín
trong cộng đồng dân cư để động viên thanh niên lên đường nhập ngũ. Việc hoàn
thành chỉ tiêu tuyển chọn công dân nhập ngũ là một trong những tiêu chí để xem
xét, phân loại, công nhận mức độ hoàn thành nhiệm vụ của chi bộ, thôn.
2.5. Giao UBND xã xử lý các trường hợp vi phạm Luật Nghĩa vụ quân sự theo
Nghị định số 120/2013/NĐ-CP ngày 09 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ quy
định xử phạt hành chính trong lĩnh vực quốc phòng, cơ yếu; bảo đảm tính nghiêm
minh của pháp luật.
2.6. Giao cơ quan thường trực Hội đồng Nghĩa vụ quân sự xã (Ban CHQS xã)
hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện của các ban, ngành, đoàn
thể, các thôn. Tổng hợp kết quả tuyển chọn công dân nhập ngũ năm 2020 báo cáo
BTV đảng uỷ, UBND xã.
Nghị quyết này được quán triệt, phổ biến đến các chi bộ./.
Nơi nhận:
- Đảng ủy QS huyện (b/c);
- UBND - HĐNVQS xã (t/h);
- 08 chi bộ thôn (t/h);
- Lưu: VPĐU - QS.
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