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CHI THI
V vic tuyn chçn và gçi cong dan nhp ngü nãm 2022

Nàm 2021, duâi sr 1nh do, chi dao cüa Huyn Uy, HDND, UBND, Hi
dng nghia vi quân sic huyn; cac cap üy dãng, chInh quyên t& huyn den c sâ,
phát huy src mnh cüa ca h thông chInh trj. To chirc thc hin nhim vi tuyên
ch9n g9i cong dan nhp ngü ding quy trInh, quy djnh cüa Lut nghTa vii Quân sir,
bão dam cong khai, dan chU, cong bang, hoàn thânh tot chi tiêu trén giao và bào
dam chat krçing giao quân ca ye tiêu chuân chinh trj, trInh d van hoá, sic khoê
dáp irng yeu câu xây dimg quân di chInh quy, tinh nhu, trng bixâc hin dti.
Tuy nhiên, trong qua trInh t chirc thrc hin can bc l mt s tn ti, hn
die do là: Cap üy, chInh quyên mt so dja phi.wng chixa thirc sij quan tam vào
cong dan nhp ngU.Vic dàng k, quãn l
cuc trong cong tác tuyên ch9n Va
và triên khai thirc hin quy trInh các bux9c trong Cong tác tuyên ch9n gçi cong dan
nh.p ngü i mt sO don vi cOn chua ch.t chë và chua dông b; cong tác tuyên
truyên ye Lut nghia vii Quân sir tuy dã dugc chCi trçng nhung chua sâu rng,
chixa thung xuyên; phát huy vai trO, trách nhim cüa thàrih viên Hi dOng nghTa
v11 quân sir các cap dôi vâi dja bàn duc phân cong cOn hn chê; vic nàm bat tInh
hInh, tham mru, chi dto, xr 1 các tnrO'ng hçip vi phtm Lut nghia vi quân sr
chua kjp thii, thiéu cucing quyêt; chat lircmgkhám so tuyên, cüa mt so don vj
con thâp; sO cOng dan không tham gia so tuyên, khám süc khOe & mt sO xA cOn
nhieu; vn cOn có don vj không hoàn thành chi tiêu giao quân.
D thirc hin t& cOng tác tuyn chçn gi cOng dan nhp ngü nàm 2022
darn bão chat krçrng, dü chi tiêu dirgc giao. ChU tjch
ban nhân dan huyn
Hoa Lu chi thj:
1. Các co quan, dan vj phãi quán trit sâu sac, xác djnh rO day là nhim
vi chinh trj quan trQng can tp trung sr lânh do, chi do, phát buy sirc manh cüa
ca he thOng chInh trj trong to chüc triên khai thirc hin nhim vii tuyên chçn, gi
cOng dan nhp ngü. TO chüc thçrc hin bào dam dü sO lixqng, tot ye chat lung,
thirc hin cOng bang, dan chü, cOng khai, dñng 1ut.
2. Các c.p, các ngành, co quan, don vi thng cu&ng cong tác tuyên truyên
Lut nghia v quân sir näm 2015, các chi thj, kê hoach den mi tang lap nhân dan,
nhât là dOi vâi sO cong dan trong d tuôi thirc hin NVQS hiêu rO vai trO, trách
nhim, quyén lqi và nghla vii cüa COng dan dôi v&i vic thrc hin nghia v quân
slr trong sir nghip xây dçrng và bâo v TO quôd.
3. U' ban nhan dan các xâ, thj tr.n, CC co quan, donvj chü dng xây dmg
kê hotch, quân l nám chàc nguOn cOng dan trong d tuOi sn sang nhp ngQ;
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kin toãn Hti dng nghia vi quân sir, kjp thii chi dao, t chirc trin khai cong
tác tuyên chçn, gpi cong dan nhp ngfl ditng quy trInh bâo dam cht chê, nghiêrn
tüc theo dUng quy djnh và chju trách nhim trithc Huyn üy, UBND huyn ye
két qua, chi tiêu giao quân näm 2022.
4. Can cir chUc náng, nhim v1i, Hi dng nghTa vii Quân sir huyn, Ban
Chi huy Quân sir huyn, COng an huyn, các phông, ban ngânh cUa huyn xây
dirng kê ho.ch chi do, huOng dan các don vj Co s& thirc hin có hiu qua cong
tác tuyên ch9n và gpi cong dan nhp ngü näm 2022.
5. Ban Chi huy Quân sir huyn trrc tip trin khai, don dc, theo dOi vic
thirc hin cUa các Co quan, don vj. Thuâng xuyên näm chäc tInh hInh, tOng hqp
kêt qua kjp thi báo cáo Huyn Uy, UBND, Hi dông NVQS huyn.
6. Trung tam Y t huyn tham muu cho U' ban nhân dan huyn thành 1p
Hi dông khám sirc khoé nghla v%i quail sij; to chrc khám sue khOe theo dUng
quy djnh cUa ,Thông tu 16/201 6/TTLT-BYT-BQP ngày 30/06/2016 cUa lien B
Y tê - B QuOc phông, tham muu lam tot cOng tác phông chông djch Covid - 19
trong tuyên chçn và gçi cong dan nhp nhp ngü và chju trách nhim tri.iOc
UBND huyn ye chat hxqng khám src khOe NVQS.
7. Cong an huyn chU trI phi hcip vd Ban CHQS huyn, Vin kim sat
nhân dan, Toà an nhn dan huyn tham mu'u cho UBND, Hi dOng NVQS huyn
xU 1" nghiêm mirth các truYng hçip trôn tránh, bao che, can tth, chOng dOi thirc hin
Lut NVQS theo quy djnh cUa pháp 1ut và chju trách nhim ye chat luçing chinh
trj dôi vâi cong dan nhp ngü.
8. Các dng chI thành viên Hi dtng NVQS huyn quán trit nghiêrn các chi
thj, kê hoch thc hiên nhim vi và thmxng xuyên theo dOi, chi do, don dôc co S&
to chrc thrc hin tot nhim vii tuyên chQn Va
cOng dan np ngU nAm 2022.
Yêu cu ThU tnr&ng các phông, ban, ngành, ctoàn th cUa huyn, ChU tjch
Uy ban nhãn dan các xä, thj trân to chUc thçrc hin nghiêm Chi thj này.i.€çNo'i nhân:
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