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thực hiện chặt chẽ, bảo ñảm công khai, dân chủ, công bằng, giao quân ñủ chỉ tiêu về
số lượng, ñảm bảo chất lượng, ñúng thời gian, an toàn tuyệt ñối. Mỗi huyện, thành
phố phải tuyển chọn ñược từ 2% trở lên là ñảng viên trong tổng số thanh niên nhập
ngũ so với chỉ tiêu giao quân, nếu ñảng viên chưa chính thức phải ñược kết nạp trước
06 tháng (tính ñến ngày giao quân), phấn ñấu các huyện, thành phố có 40-50% ñảng
viên chính thức trong số ñảng viên nhập ngũ.
2. Theo nhiệm vụ ñược phân công từng thành viên của Hội ñồng nghĩa vụ quân
sự tỉnh chịu trách nhiệm trước Hội ñồng nghĩa vụ quân sự và UBND cùng cấp về
công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2017 theo ñịa bàn phụ trách. Có
kế hoạch theo dõi, văn bản chỉ ñạo cơ quan cấp dưới và bám sát cơ sở ngay từ ñầu, ñể
giúp ñỡ trong các bước tổ chức thực hiện việc tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ.
Chỉ ñạo cơ quan cấp dưới phối hợp chặt chẽ với Hội ñồng nghĩa vụ quân sự cùng cấp
thực hiện tốt việc nắm nguồn trong khâu xét duyệt, sơ tuyển, khám tuyển, thực hiện
bình cử, công khai, dân chủ, bảo ñảm chất lượng tuyển quân với phương châm “giao
người nào, chắc người ñó, không có bù ñổi”. Tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ
trước hết phải ưu tiên về chất lượng, tuyển chọn những công dân có tiêu chuẩn chính
trị, ñạo ñức tốt, những công dân có trình ñộ học vấn theo thứ tự chọn từ cao ñến thấp,
tuyển hết ñại học, cao ñẳng ñến trung cấp, tốt nghiệp trung học phổ thông, nếu thiếu
thì chọn ñến lớp 8/12 ñối với ñịa phương khó khăn về chỉ tiêu; tuyển từ ñộ tuổi cao
xuống ñộ tuổi thấp, tránh trường hợp bỏ sót nguồn nhập ngũ dẫn ñến khó khăn cho
những năm sau.
3. Cơ quan quân sự các cấp thực hiện tốt vai trò tham mưu cho Hội ñồng nghĩa
vụ quân sự, UBND cùng cấp trong công tác triển khai, ñiều hành, phối hợp chặt chẽ
với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các ban, ngành, ñoàn thể cùng cấp ñể tổ chức thực
hiện công tác tuyển quân ñạt 100% chỉ tiêu giao quân, chất lượng cao hơn năm 2016.
Chủ ñộng xây dựng kế hoạch thực hiện của cấp mình, hướng dẫn cơ sở thực hiện
ñúng các bước, ñúng quy trình tuyển chọn thanh niên nhập ngũ, ñặc biệt thực hiện
nghiêm túc chủ trương “3 bình cử, 4 công khai”, cấp xã, phường, thị trấn phải xác
minh làm rõ số thanh niên có trình ñộ học vấn thấp, không ñể thanh niên lợi dụng quy
ñịnh này ñể trốn, tránh nghĩa vụ quân sự. Công tác tuyển chọn phải kết hợp với việc
thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, thường xuyên kiểm tra, giám sát thực hiện công
bằng xã hội. Kịp thời tổng hợp kết quả báo cáo Hội ñồng nghĩa vụ quân sự, ñề xuất
với UBND cùng cấp giải quyết các vấn ñề có liên quan ñến công tác tuyển quân.
4. Công an tỉnh chỉ ñạo Công an các ñịa phương trong phạm vi nhiệm vụ,
quyền hạn của mình có trách nhiệm, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan,
nhất là cơ quan quân sự ñể tham mưu cho Hội ñồng nghĩa vụ quân sự cùng cấp tổ
chức thực hiện pháp luật về nghĩa vụ quân sự, cung cấp nguồn xét tuyển gọi công dân
nhập ngũ, bảo ñảm các tiêu chuẩn chính trị, ñạo ñức ñúng theo quy ñịnh tại Thông tư
liên tịch số 50/2016/TTLT-BQP-BCA ngày 15/4/2016 của Bộ Quốc phòng và Bộ
Công an về việc quy ñịnh tiêu chuẩn chính trị tuyển chọn công dân vào phục vụ trong
Quân ñội nhân dân Việt Nam. ðồng thời theo dõi và thống nhất quy ñịnh về ñăng ký
nghĩa vụ quân sự và quản lý công dân trong ñộ tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự, quản
lý chặt công dân trong thời gian tổ chức khám sức khỏe và khi phát lệnh gọi công dân

