
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 3â /2014/CT-UBND Thành phỗ Hồ Chỉ Minh, ngày 3Á thảng 12 năm 2014 

CHỈ THỊ 
về công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ, 

phục vụ có thời hạn trong lực lượng Công an nhân dân; 
Tuyển sinh quân sự; công tác xây dựng, huấn luyện và kiểm tra 

sẵn sàng động viên - sẵn sàng chiến đấu lực lượng dự bị động viên năm 2015 

^ Năm 2014, Thành phố đã hoàn thành 100% chỉ tiêu của Chính phủ giao 
về công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và phục vụ có thời hạn trong lực 
lượng Công an nhân dân; Công tác tuyển sinh quân sự và công tác huấn luyện, 
kiểm tra sẵn sàng động viên - sẵn sàng chiến đấu lực lượng dự bị động viên, bảo 
đảm theo yêu cầu chỉ tiêu nhiệm vụ xây dựng quân đội trong tình hình mới. Tuy 
nhiên, quá trình thực hiện vẫn còn một số mặt hạn chế như: Công tác đăng ký, 
quản lý công dân trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ và quân nhân dự bị; Điều 
động huấn luyện, kiểm tra sẵn sàng động viên - sẵn sàng chiến đấu lực lượng dự 
bị động viên. Để thực hiện tốt công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và 
phục vụ có thời hạn trong lực lượng Công an nhân dân; công tác tuyển sinh quân 
sự; công tác xây dựng, huấn luyện và kiểm tra sẵn sàng động viên - sẵn sàng 
chiến đấu lực lượng dự bị động viên năm 2015; Thực hiện quyết định của Thủ 
tướng Chính phủ về giao chỉ tiêu gọi công dân nhập ngũ và phục vụ có thời hạn 
trong lực lượng Công an nhân dân, Ủy ban nhân dân Thành phố chỉ thị: 

1. Bộ Tư lệnh Thành phố có văn bản hướng dẫn cho Ban Chỉ huy Quân sự 
quận, huyện tổ chức triển khai thực hiện đúng quy trình tuyển chọn và gọi công 
dân nhập ngũ; Công tác tuyển sinh quân sự; Công tác xây dựng, huấn luyện và 
kiểm tra sẵn sàng động viên - sẵn sàng chiến đấu lực lượng dự bị động viên, 
phối hợp với các ngành chức năng kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi 
phạm Luật Nghĩa vụ quân sự và Pháp lệnh về lực lượng dự bị động viên; 
Tổ chức hiệp đồng chặt chẽ vợi các đơn vị nhận quân thống nhất kế hoạch giao 
nhận quân nghĩa vụ quân sự và tập trung huấn luyện, kiểm tra sẵn sàng động 
viên - sẵn sàng chiến đấu lực lượng dự bị động viên đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu 
năm 2015. Phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành có liên quan thực hiện tốt Tổng 
điều tra quân nhân dự bị và phương tiện kỹ thuật của nền kinh tế quốc dân năm 
2015 theo chỉ đạo của Bộ Quốc phồng và Bộ Tư lệnh Quân khu 7. 

2, Công an Thành phố chỉ đạo và hướng dẫn Công an quận, huyện phối 
hợp với Ban Chỉ huy Quân sự quận, huyện quản lý nắm chắc công dân trong độ 
tuổi sẵn sàng nhập ngũ và quân nhân dự bị tại địa phương; Tổ chức xác minh lai 
lịch chính trị, đạo đức, học vấn, gia cảnh công dân chuẩn bị gọi nhập ngũ theo 
Thông tư liên tịch số 76/2006/TTLT-BQP-BCA ngày 03 tháng 5 năm 2006 của 



Bộ Quốc phòng và Bộ Công an; Đồng thời phối hợp chặt chẽ với Bộ Tư lệnh 
Thành pho có kế hoạch thực hiện tốt công tác bảo vệ an toàn các địa điêm tập 
trung Lễ giao nhận quân và Hội trại tòng quân, góp phần hoàn thành chỉ tiêu 
tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và phục vụ có thời hạn trong lực lượng 
Công an nhân dân; Công tác tuyển sinh quân sự; Công tác xây dựng, huân luyện, 
kiểm tra sẵn sàng động viên - sẵn sàng chiến đấu lực ỉượng dự bị động viên. 

3. Sở Y tế chủ trì, phối hợp với Bộ Tư lệnh Thành phố thực hiện nghiêm 
túc, chặt chẽ Thông tư liên tịch số 36/2011/TTLT-BYT-BQP ngày 17 tháng 10 
năm 2011 của Bộ Y tế và Bộ Quốc phòng về hướng dẫn việc khám sức khỏe 
thực hiện nghĩa vụ quân sự. Chỉ đạo Phòng Y tế, Bệnh viện, Trung tâm Y tê dự 
phòng quận, huyện kiện toàn, củng cố đủ thành phần Hội đồng khám sức khỏe 
nghĩa vụ quân sự; Có kế hoạch tập huấn hướng dẫn cho Hội đồng khám sức 
khỏe và đoàn khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự các quận, huyện, cán bộ y tê 
phường, xã, thị ừấn; Tổ chức kiểm tra sức khỏe cho số quân nhân dự bị và sơ 
tuyển, khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự; Thành lập Tổ tư vấn tổ chức xét nghiệm 
HIV và chất gây nghiện cho 100% số công dân đạt sức khỏe trúng tuyển nghĩa 
vụ quân sự (quá trình thực hiện phải tuân thủ theo Luật Phòng, chống nhiễm vi 
rút gây ra hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải ở người (HIV/AIDS)). Riêng 
việc khám sức khỏe công dân phục vụ có thời hạn trong lực lượng Công an nhân 
dân thực hiện theo các quy định của Bộ Công an. 

4. Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với Văn phòng Bộ Giáo dục 
và Đào tạo tại Thành phố Hồ Chí Minh chỉ đạo các trường đại học, cao đẳng, 
trung cấp chuyên nghiệp, cao đẳng nghề, trung học nghề trên địa bàn Thành phố 
cung cấp danh sách nam học sinh, sinh viên trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ 
(tuổi từ đủ 18 đến hết 25 tuổi) đang học ở các trường, đã tốt nghiệp ra trường 
hoặc thôi học về Ban Chỉ huy Quân sự quận, huyện đứng thời gian theo Thông tư 
liên tịch so 175/2011 /TTLT-BQP-GDĐT ngày 13 tháng 9 năm 2011 của Bộ 
Quốc phòng và Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn thực hiện Nghị định số 
38/2007/NĐ-CP về tạm hoãn gọi nhập ngũ và miễn gọi nhập ngũ thời bình đối với 
công dân nam trong độ tuổi gọi nhập ngũ và Thông tư liên tịch số 13/2013/TTLT-
BQP-BGDĐT ngàỵ 22 tháng 01 năm 2013 của Bộ Quốc phòng và Bộ Giáo dục và 
Đào tạo sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư liên tịch số 175/2011/TTLT-
BQP-BGDĐT, để tạo điều kiện thuận lợi cho địa phương quản lý chặt chẽ nguồn 
công dân trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ, phục vụ cho công tác xét duyệt tuyển 
chọn, gọi công dân nhập ngũ, phục vụ có thời hạn trong lực lượng Công an và 
phối hợp thực hiện tốt công tác tuyển sinh quân sự. 

5. Sở Tư pháp phối hợp với Bộ Tư lệnh Thành phố, Công an Thành phố 
rà soát các văn bản quy phạm pháp luật đối với lĩnh vực quốc phòng, đề xuất 
ủy ban nhân dân Thành phố chấn chỉnh kịp thời những vướng mắc. 

6. Sở Tài chính chỉ đạo, hướng dẫn Phòng Tài chính - Kế hoạch các quận, 
huyện bảo đảm kinh phí phục vụ cho công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập 
ngũ và phục vụ có thời hạn trong lực lượng Công an nhân dân, công tác động 
viên quân đội và công tác tuyển sinh quân sự theo quy định. 
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7. Sở Văn hóa và Thể thao chỉ đạo, hướng dẫn Phòng Văn hóa và Thông 
tin quận, huyện và các báo, đài tổ chức tuyên truyền sâu rộng trong nhân dân 
Pháp lệnh về lực lượng dự bị động viên và Luật Nghĩa vụ quân sự, nhất là đối 
với công dân nam trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ, nhằm nâng cao ý thức trách 
nhiệm và nghĩa vụ của công dân, gia đình đối với nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ 
Tô quốc; Phối hợp Ban Chỉ huy Quân sự quận, huyện thực hiện tốt việc tổ chức 
Hội trại tòng quân, Lễ giao nhận quân trang trọng, chu đáo, tiết kiệm, tạo khí thế 
sôi nổi trong ngày hội tòng quân. 

8. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chỉ đạo, hướng dẫn Phòng Lao 
động - Thương binh và Xã hội quận, huyện, phối hợp chặt chẽ cùng các ban, 
ngành, đoàn thể địa phương có kế hoạch chăm lo tốt chính sách hậu phương 
quân đội, tạo việc làm đối với quân nhân xuất ngũ, kịp thời giải quyết những 
trường hợp gia đình có con em chuẩn bị nhập ngũ và đang phục vụ tại ngũ gặp 
khó khăn sớm ổn định cuộc sống. 

9. Sở Kế hoạch và Đầu tư chỉ đạo Phòng Tài chính - Kế hoạch quận, 
huyện căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ phối hợp với Ban Chỉ huy Quân sự quận, 
huyện tham mưu giúp ủy ban nhân dân quận, huyện xây dựng, triển khai thực 
hiện hoàn thành chỉ tiêu nhiệm vụ được giao. 

10. Đề nghị Thành đoàn Thanh niên Cộng sản Thành phố Hồ Chí Minh 
chỉ đạo, hướng dẫn cho quận, huyện đoàn thực hiện tốt công tác giáo dục bồi 
dưỡng kêt nạp Đoàn cho công dân trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ, giới thiệu 
đoàn viên ưu tú và đề nghị xem xét kết nạp Đảng, tạo nguồn cử tuyển Đảng viên 
nhập ngũ năm 2015. Chủ trì phối hợp với Bộ Tư lệnh Thành phổ chỉ đạo cho 
quận, huyện đoàn phối hợp với các ngành có liên quan xây dựng thống nhất nội 
dung, chương trình Hội trại tòng quân và triển khai thực hiện theo quy định của 
Quân khu và Thành phố. 

11. Đề nghị các thành viên: ủy ban Mặt trận Tổ quốc, Liên đoàn Lao 
động, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Hội Nông dân, Hội Cựu chiến binh Thành phố 
Hồ Chí Minh càn cứ vào chức năng, nhiệm vụ được phân công, chỉ đạo cơ quan 
chuyên môn các cấp phối hợp chặt chẽ với các thành viên Hội đồng Nghĩa vụ 
quân sự tổ chức tuyên truyền vận động công dân chấp hành tốt Luật Nghĩa vụ 
quân sự, động^iên kịp thời lực lượng dự bị động viên làm tròn nhiệm vụ khi có 
lệnh điều độttgitập trung huấn luyện, kiểm tra sẵn sàng động viên - sẵn sàng 
chiến đấu; Thựe'-hiện tốt chăm lo chính sách hậu phương quân đội; Giáo dục cán 
bộ, công nhân viên, hội viên ngành mình gương mẫu chấp hành Luật Nghĩa vụ 
quân sự và Pháp lệnh về lực lượng dự bị động viên, góp phần hoàn thành các 
chỉ tiêu nhiệm vụ được giao, đặc biệt là tinh thần tình nguyện, tự giác nêu 
gương của gia đình, tuổi trẻ Thành phố tham gia nghĩa vụ quân sự, Công an, ... 
góp phần bảo vệ Tổ quốc. 

Năm 2015, Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục thực hiện tuyển quân ừòn 
khâu, tuyển người nào, chắc người đó, không bù đổi; Nâng cao chất lượng giao 
quân về tỉ lệ cử đảng viên nhập ngũ, sức khỏe và trình độ học vấn. Đề nghị 
Chủ tịch ủy ban nhân dân quận, huyện tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo 
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quán triệt thực hiện Công văn số 3 5 Ọ3/ƯBND-PCNC ngày 22 tháng 7 năm 2014 
của ủy ban nhân dân Thành phố về nâng cao chất lượng công tác tuyển chọn, 
gọi công dân nhập ngũ đợt 2 năm 2014; Đồng thời củng cô, kiện toàn Hội đông 
Nghĩa vụ quân sự các cấp đúng thành phần, số lượng quy định. Giao nhiệm vụ 
cụ thể cho từng thành viên chịu ừách nhiệm trong phối hợp tổ chức thực hiện, 
kiểm tra các bước đúng quy trình tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và phục vụ 
có thời hạn trong lực lượng Công an nhân dân. Giao quân chất lượng cao có tỉ lệ 
đảng viên nhập ngũ đạt 2% trở lên (có thời gian kết nạp trên 6 tháng); trình độ 
học vấn phấn đấu tốt nghiệp đại học, cao đẳng, trung cấp đạt từ 25% trở lên, các 
huyện ngoại thành đạt từ 20% trở lên, riêng huyện cần Giờ đạt từ 15% trở lên; 
Sức khỏe ỉoại 1, loại 2 đạt từ 70% trở lên. Thực hiện tốt Chỉ thị của Bộ Quốc 
phòng, Bộ Tư lệnh Quân khu 7 và ủy ban nhân dân Thành phố về việc Tổng 
điều tra quân nhân dự bị và phương tiện kỹ thuật của nền kinh tế quốc dân năm 
2015, chỉ đạo Ban Chỉ huy Quân sự các quận, huyện phối hợp chặt chẽ với Ban 
chỉ huy Công an cùng cấp thực hiện tốt công tác tổng điều tra Lực lượng dự bị 
động viên và công tác đăng ký, quản lý, phúc tra nguồn công dân trong độ tuôi 
sẵn sàng nhập ngũể Tổ chức đón tiếp và tạo điều kiện cho quân nhân xuất ngũ 
trở về địa phương sớm có việc làm on định; kịp thời chăm lo tốt chính sách hậu 
phương quân đội, nhất là những gia đình thật sự khó khăn có con em đang tại 
ngũ và chuẩn bị nhập ngũ an tâm công tác và hoàn thành tốt nhiệm vụ. 

Công an Thành phổ rà soát, tuyển chọn số chiến sĩ công an sau khi hoàn 
thành nhiệm vụ có thời hạn đủ tiêu chuẩn để báo cáo Bộ Công an, ủy ban nhân 
dân Thành phố tuyển dụng vào ngàng công an theo quy định. 

Chỉ thị này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký ban hành./. 

Nơi nhận: 
- Bộ Công an; ~Ị 
- Bộ Quốc phòng; Ị- "để báo cáo" 
- Bộ Tư lệnh Quân khu l\ 
- Cục Kiểm tra văn bản-BỘ Tư pháp; 
- VPII Bộ Giáo dục và Đào tạo tại TP; 
- Thường trực Thành ủy; 
- Thường trực HĐND/TP; 
- TTƯB: CT, các PCT; ^ 
- ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP 

và các Đoàn thể; 
- Các Ban Thành ủy; 
- Bộ Tir lệnh Thành phố; 
- Công an Thành phố; _ 
- Các sở, ngành Thành phố; 
- ủy ban nhân dân các quận, huyện; 
- Các Báo, Đài; 
- VPUB: CPVP; PhÒM PCNC, THKH; 
- Trung tâm Công bấố; 
- Lưu: VT, (NC/Di) TV «5* 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
lỉủ TÍCH 

Lê Hoàng Quân 
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