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4. Phòng Y tế kết hợp Trung tâm Y tế huyện hướng dẫn Trạm Y tế các xã,
thị trấn tổ chức khám sức khoẻ sơ bộ cho thanh niên ñăng ký nghĩa vụ quân sự lần
ñầu (tuổi 17); mời các thành viên Hội ñồng ñể tổ chức khám sức khoẻ nghĩa vụ
quân sự, tổ chức xét nghiệm ma tuý, HIV theo ñúng quy ñịnh tại Thông tư liên tịch
số 36/2011/TTLT-BYT-BQP của Bộ Y tế và Bộ Quốc phòng, hạn chế thấp nhất
sai sót trong khám tuyển.
5. Phòng Văn hoá và Thông tin huyện, ðài Truyền thanh huyện và Ủy ban
nhân dân các xã, thị trấn thường xuyên tuyên truyền, phổ biến giáo dục Luật Nghĩa
vụ quân sự, Nghị ñịnh số 83/2001/Nð-CP ngày 09 tháng 11 năm 2001 của Chính
phủ quy ñịnh về việc ñăng ký nghĩa vụ quân sự, Nghị ñịnh số 38/2007/Nð-CP
ngày 15 tháng 3 năm 2007 của Chính phủ quy ñịnh về việc tạm hoãn, miễn gọi
nhập ngũ ñối với nam công dân trong ñộ tuổi gọi nhập ngũ ở thời bình, Nghị ñịnh
số 151/2003/Nð-CP ngày 09 tháng 12 năm 2003 của Chính phủ quy ñịnh xử phạt
vi phạm hành chính trong lĩnh vực quốc phòng, các văn bản hướng dẫn liên quan
ñến công tác tuyển quân. ðồng thời, chú trọng ñến việc tuyên truyền về truyền
thống cách mạng của quê hương, các tấm gương tiêu biểu,... bằng nhiều hình thức
với nội dung phong phú, dễ hiểu ñể các tầng lớp nhân dân và thanh niên trong ñộ
tuổi thi hành nghĩa vụ quân sự biết, tự giác thực hiện nhiệm vụ công dân trong sự
nghiệp bảo vệ Tổ quốc.
6. ðề nghị ðoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh huyện chủ trì, phối hợp
Ban Chỉ huy Quân sự huyện, các ban, ngành có liên quan, Ủy ban nhân dân các xã,
thị trấn tham mưu giúp cấp uỷ ðảng, Chính quyền, Hội ñồng nghĩa vụ quân sự cấp
mình tổ chức tốt ''Hội trại tòng quân'' năm 2012, nhằm giáo dục truyền thống quê
hương ñất nước, truyền thống của ñịa phương, nêu cao ý thức trách nhiệm của
thanh niên ñối với Tổ quốc, tạo khí thế vui tươi, phấn khởi cho thanh niên trước
khi lên ñường nhập ngũ.
7. Các ban, ngành, ñoàn thể huyện, ñặc biệt là Phòng Lao ñộng – Thương
binh và Xã hội huyện, Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn cần quan tâm thực hiện tốt
công tác chính sách hậu phương quân ñội như: tổ chức ñi thăm hỏi, ñộng viên,
tặng quà cho thanh niên và gia ñình trước khi lên ñường nhập ngũ và khi tại ngũ ở
các ñơn vị. Tạo mọi ñiều kiện ñể quân nhân khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở
về ñịa phương ñược học nghề, có việc làm ổn ñịnh cuộc sống gia ñình. ðồng thời,
xử lý nghiêm những thanh niên chống, trốn và quân nhân ñào, bỏ ngũ còn tồn
ñọng ở ñịa phương theo ñúng quy ñịnh pháp luật.
Yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, ñơn vị, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã,
thị trấn căn cứ Chỉ thị này xây dựng kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả
công tác tuyển quân năm 2012. Trong quá trình thực hiện nếu có những khó khăn,
vướng mắc phải kịp thời báo cáo về Ban Chỉ huy Quân sự huyện (cơ quan thường
trực Hội ñồng nghĩa vụ quân sự huyện) ñể theo dõi, tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân
dân huyện có ý kiến chỉ ñạo, giải quyết.

