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CHỈ THỊ
Về việc tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2012
Công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ có vai trò quan trọng đối với
nhiệm vụ xây dựng quân đội, củng cố quốc phòng, trực tiếp tác động đến chất
lượng xây dựng, huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu của lực lượng thường trực, tạo
nguồn cho lực lượng dự bị động viên và tạo nguồn cán bộ cho địa phương góp
phần xây dựng cơ sở vững mạnh toàn diện.
Để thực hiện tốt nhiệm vụ tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2012,
Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Giám đốc các sở; Thủ trưởng các ban, ngành cấp
tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố thực hiện tốt các nội dung
sau đây:
1. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục nhằm nâng cao ý thức trách
nhiệm thực hiện Luật Nghĩa vụ quân sự cho mọi tầng lớp nhân dân, đặc biệt là
công dân trong độ tuổi nhập ngũ. Chủ động phối hợp với cấp ủy Đảng, Mặt trận và
các đoàn thể chính trị xã hội tổ chức các hoạt động tuyên truyền bằng các biện
pháp phù hợp, hình thức phong phú để tạo phong trào quần chúng sôi nổi, khích lệ,
động viên hăng hái thực hiện nghĩa vụ quân sự. Đồng thời thực hiện tốt chính sách
hậu phương quân đội; tổ chức đón tiếp chu đáo và tạo điều kiện thuận lợi về việc
làm để sớm ổn định đời sống cho quân nhân hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về
địa phương.
2. Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền, phát huy
trách nhiệm của Hội đồng Nghĩa vụ quân sự các cấp, vai trò các sở, ban, ngành,
đoàn thể. Quán triệt và nhận thức sâu sắc mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của
công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ, xác định ý thức trách nhiệm đối với
nhiệm vụ xây dựng Quân đội. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành tốt nhiệm vụ
tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2012 đúng kế hoạch, đủ chỉ tiêu, bảo đảm
chất lượng, giao quân nhanh, gọn, an toàn và đúng luật định.
3. Đi đôi với việc tuyên truyền về Luật Nghĩa vụ quân sự và giáo dục ý thức
trách nhiệm của công dân về nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc, các cấp cần phổ biến, quán

