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CHỈ THỊ
Về việc tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công
an nhân dân năm 2020
Căn cứ Chỉ thị số 35-CT/TU ngày 19 tháng 3 năm 2019 của Tỉnh ủy Bà Rịa Vũng Tàu về việc lãnh ñạo nâng cao chất lượng công tác tuyển chọn, gọi công dân
nhập ngũ năm 2020 và những năm tiếp theo.
Công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia
Công an nhân dân hàng năm (gọi chung là công tác tuyển quân) ñược cấp ủy, chính
quyền và các ban, ngành, ñoàn thể quan tâm lãnh ñạo, chỉ ñạo thực hiện ñạt hiệu quả
cao toàn tỉnh năm 2019 ñã hoàn thành cả về số lượng và chất lượng, trong ñó: Thực
hiện nghĩa vụ quân sự 1.400 công dân nhập ngũ ñạt 100% chỉ tiêu; thực hiện nghĩa vụ
tham gia Công an nhân dân 111/190 công dân ñạt 58,42% chỉ tiêu Chính phủ giao.
Việc triển khai thực hiện các bước tuyển quân ñảm bảo ñúng Luật Nghĩa vụ quân sự,
Luật Công an nhân dân và các thông tư, hướng dẫn. Công tác tổ chức Hội trại tòng
quân ñã ñược nâng lên cả về nội dung, hình thức, giáo dục cao, thực sự có ý nghĩa
chính trị sâu sắc, tạo ấn tượng tốt ñẹp, khí thế thanh niên hăng hái lên ñường nhập
ngũ. Các ñịa phương tổ chức lễ giao, nhận quân ñúng hướng dẫn của Bộ Quốc phòng
và Quân khu, trang trọng, nghĩa tình và thực hành giao quân nhanh gọn, bảo ñảm an
toàn tuyệt ñối. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện các bước tuyển quân vẫn còn một
số ñiểm hạn chế, thiếu sót, tồn tại ñó là: Một số ñịa phương các thành viên Hội ñồng
NVQS các cấp thực sự chưa có sự chứng kiến trong thực hiện quy trình các bước
tuyển quân; chưa nắm và quản lý chặt chẽ nguồn công dân sẵn sàng nhập ngũ; công
tác phối kết hợp giữa các cấp, các ngành có lúc chưa chặt chẽ, sự kiểm tra giám sát
chưa ñược thường xuyên; trách nhiệm chuyên môn của một số cán bộ (nhất là cấp xã,
phường) chưa ñược phát huy; việc phối hợp, quản lý danh sách sinh viên ñã tốt
nghiệp ñại học, cao ñẳng hoặc hết thời gian một khóa học chưa ñược cập nhật ñầy ñủ
kịp thời; công tác xét duyệt miễn, hoãn nghĩa vụ quân sự chưa chặt chẽ; xác minh và
kết luận lý lịch còn sơ sài chưa ñầy ñủ nội dung theo yêu cầu; công tác sơ tuyển sức
khỏe các ñịa phương tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả thấp; công tác bình cử
công khai tiến hành tổ chức từ cơ sở, thôn, ấp, khu phố thực hiện chưa chặt chẽ, tính
minh bạch công bằng chưa cao; kết quả giao quân thực hiện nghĩa vụ tham gia Công
an nhân dân các ñịa phương chưa hoàn thành chỉ tiêu (trừ TP. Bà Rịa); công tác Hội
trại tòng quân nội dung, chương trình, kịch bản chưa phong phú, chưa phát huy hết
tính tuyên truyền, giáo dục.

