TỈNH ỦY HÒA BÌNH

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

*

Hòa Bình, ngày 30 tháng 01 năm 2020

Số 59 - CT/TU

CHỈ THỊ
về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng
đối với công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ
trong lực lượng vũ trang trên địa bàn tỉnh Hòa Bình
----Thời gian qua, công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ trong lực
lượng vũ trang tỉnh đã được các cấp ủy, chính quyền trên địa bàn tỉnh tập
trung lãnh đạo thực hiện nghiêm túc, đồng bộ và hiệu quả. Hoàn thành 100%
chỉ tiêu kế hoạch, bảo đảm chất lượng, hiệu quả, đúng thời gian quy định.
Chất lượng công dân nhập ngũ trong lực lượng vũ trang được nâng lên, tạo
nguồn cán bộ cho cơ sở và lực lượng dự bị động viên, góp phần, củng cố
quốc phòng, an ninh, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.
Đồng thời, thực hiện tốt chế độ chính sách đối với thanh niên nhập ngũ. Bên
cạnh những kết quả đã đạt được vẫn còn một số hạn chế như: Nhận thức của
một số công dân trong độ tuổi nhập ngũ về Luật nghĩa vụ quân sự, trách
nhiệm nghĩa vụ của công dân đối với nhiệm vụ bảo vệ tổ quốc còn hạn chế.
Công tác rà soát và quản lý nguồn công dân nhập ngũ, nhất là thanh niên đi
làm ăn xa, công dân đã tốt nghiệp cao đẳng, đại học chưa kịp thời, thường
xuyên. Việc thực hiện quy trình tuyển quân hiệu quả thấp, thời gian kéo dài;
xử lý các hành vi vi phạm trong thực hiện nghĩa vụ quân sự chưa nghiêm.
Trang thiết bị y tế phục vụ cho việc khám sức khỏe và chỉ tiêu tuyển chọn
thanh niên nhập ngũ vào lực lượng Công an nhân dân còn thiếu,...
Nhằm khắc phục những hạn chế nêu trên, tiếp tục nâng cao chất
lượng, hiệu quả công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ trong lực lượng
vũ trang tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu cấp ủy, chính quyền các cấp,
Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện một
số nhiệm vụ trọng tâm sau:
1. Tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các chủ
trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác tuyển
chọn, gọi công dân nhập ngũ trong lực lượng vũ trang, trọng tâm là: Luật
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Nghĩa vụ quân sự; Luật Công an nhân dân; Nghị định số 13/2016/NĐ-CP
ngày 19/02/2016 của Chính phủ về quy định trình tự, thủ tục đăng ký và chế
độ chính sách của công dân trong thời gian đăng ký, khám, kiểm tra sức khỏe
nghĩa vụ quân sự; Nghị định số 70/2019/NĐ-CP ngày 23/8/2019 của Chính
phủ quy định về thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân; Thông tư
148/2018/TT-BQP ngày 04/10/2018 của Bộ Quốc phòng quy định về tuyển
chọn và gọi công dân nhập ngũ; Chỉ thị số 98/CT-BQP, ngày 26/10/2019 của
Bộ Quốc phòng về việc tăng cường biện pháp nâng cao chất lượng công tác
tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ trong tình hình mới; Chỉ thị số 35CT/TU, ngày 09/02/2010 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Kết luận số 164KL/TU, ngày 14/5/2015 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục thực hiện
công tác phát triển Đảng đối với đoàn viên thanh niên thực hiện nghĩa vụ
trong lực lượng vũ trang; Chỉ thị số 57-CT/TU, ngày 20/12/2019 của Ban
Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác
quốc phòng, quân sự địa phương năm 2020; Chỉ thị số 58-CT/TU, ngày
20/12/2019 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đảm bảo an
ninh, trật tự năm 2020,...
2. Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp,
gắn trách nhiệm của người đứng đầu trong tổ chức triển khai thực hiện bảo
đảm dân chủ, công khai đúng quy định của pháp luật với mục tiêu: “Xây
dựng Quân đội nhân dân, Công an nhân dân chính quy, tinh nhuệ, hiện đại,
gắn với nhiệm vụ xây dựng lực lượng dự bị động viên hùng hậu góp phần
xây dựng cơ sở, ổn định về chính trị”. Đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục sâu
rộng trong nhân dân, nhất là thế hệ trẻ, thanh niên trong độ tuổi nhập ngũ,
góp phần nâng cao ý thức, vai trò trách nhiệm của công dân, hăng hái lên
đường làm nghĩa vụ quân sự, bảo vệ Tổ quốc.
3. Ban Cán sự Đảng Ủy ban nhân dân tỉnh lãnh đạo thực hiện nghiêm
túc công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ trong lực lượng vũ trang tỉnh
bảo đảm dân chủ, công bằng, công khai, đủ số lượng, đúng đối tượng, tiêu
chuẩn, thời gian, chú trọng các đối tượng tốt nghiệp cao đẳng, đại học, con,
em đồng bào dân tộc thiểu số và không để “xã trắng” trong tuyển quân. Tổ
chức Lễ giao nhận quân trang nghiêm, an toàn, tiết kiệm, đúng luật, thật sự là
ngày hội tòng quân ở địa phương. Chỉ đạo các địa phương, đơn vị phối hợp
với các đơn vị quân đội, công an thực hiện tốt việc đón quân nhân hoàn
thành nghĩa vụ quân sự, xuất ngũ về địa phương; có kế hoạch định hướng,
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đào tạo nghề, chính sách ưu tiên tạo việc làm cho quân nhân xuất ngũ. Tiếp
tục đào tạo, bồi dưỡng số quân nhân là đảng viên hoàn thành nghĩa vụ quân
sự tạo nguồn cán bộ cho cơ sở.
Biểu dương khen thưởng kịp thời đối với những tổ chức, cá nhân đạt
thành tích cao trong công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ trong lực
lượng vũ trang. Kiên quyết xử lý những tổ chức, cá nhân lợi dụng chức trách,
quyền hạn được giao gây nhũng nhiễu, tiêu cực trong tuyển quân và những
công dân vi phạm pháp luật. Kịp thời giải quyết khiếu nại, tố cáo và thông
báo công khai, rộng rãi, tạo sự đồng thuận trong nhân dân và phòng chống
các biểu hiện tiêu cực.
4. Thường xuyên củng cố, kiện toàn và phát huy vai trò, trách nhiệm
của các thành viên Hội đồng nghĩa vụ quân sự trong theo dõi chỉ đạo tổ chức
thực hiện. Chỉ đạo ngành mình phụ trách phối hợp chặt chẽ với Hội đồng
nghĩa vụ quân sự cùng cấp thực hiện tốt việc nắm nguồn, xét duyệt, sơ tuyển,
khám tuyển. Quan tâm đầu tư trang thiết bị, vật tư y tế, đặc biệt là một số
trang thiết bị hiện đại phục vụ cho khám tuyển nghĩa vụ quân sự. Đào tạo,
bồi dưỡng đội ngũ y, bác sỹ làm nhiệm vụ khám tuyển nghĩa vụ quân sự có
phẩm chất đạo đức tốt, trình độ chuyên môn đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.
5. Đảng ủy Quân sự tỉnh, Đảng ủy Công an tỉnh lãnh đạo cơ quan
Quân sự, cơ quan Công an chủ động phối hợp với các cấp, các ngành, đoàn
thể thực hiện tốt vai trò tham mưu cho cấp ủy đảng, chính quyền, hội đồng
nghĩa vụ quân sự cùng cấp triển khai đồng bộ các bước trong quy trình tuyển
quân. Phát huy quyền làm chủ của nhân dân, thực hiện tốt dân chủ, công khai
tại địa phương, nêu cao vai trò người đứng đầu về quản lý công dân trong độ
tuổi nhập ngũ, trong tổ chức sơ tuyển, xét duyệt, khám sức khỏe và gọi công
dân nhập ngũ bảo đảm chặt chẽ, công bằng, công khai, đúng luật. Thực hiện
cải cách hành chính trong tuyển quân, tăng cường ứng dụng công nghệ thông
tin, thực hiện quy trình các bước tuyển quân nhanh gọn, khoa học, giảm
phiền hà đối với công dân. Thực hiện tốt chủ trương tuyển quân “tròn khâu”
với phương châm “tuyển người nào, chắc người đó”; phòng, chống tiêu cực
trong công tác tuyển quân
6. Căn cứ nội dung Chỉ thị này, Ban Cán sự Đảng Ủy ban nhân dân
tỉnh, các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy xây dựng chương
trình, kế hoạch và tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu
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quả. Định kỳ hằng năm báo cáo kết quả thực hiện với Ban Thường vụ Tỉnh
ủy (qua Đảng ủy Quân sự tỉnh).
Giao Đảng ủy Quân sự tỉnh chủ trì, phối hợp với Văn phòng Tỉnh ủy,
Công an tỉnh, Ban Nội chính Tỉnh ủy, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy theo dõi,
hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc triển khai thực hiện, định kỳ hằng năm
báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy và tham mưu sơ kết, tổng kết theo quy định.
Chỉ thị này được phổ biến đến chi bộ.

Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương,
- Văn phòng Trung ương,
- Ban Nội chính Trung ương,
- Đảng ủy Quân khu 3,
- Các Đảng đoàn, ban cán sự Đảng,
- Các đồng chí Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh,
- Các đảng bộ trực thuộc,
- Các cơ quan tỉnh,
- Lãnh đạo VPTU +CV,
- Lưu Văn phòng Tỉnh ủy (VQH).
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